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Samenvatting 
 
 
1 Inleiding 
 
Het verhalen van schade, via het aansprakelijkheidsrecht, in gerechtelijke 
procedures of in onderhandelingen tussen betrokken partijen en verzekeraars 
kost de Nederlandse samenleving een bedrag in de orde van 1 à 2 miljard € per 
jaar. Die kosten worden onder meer gemaakt voor rechtshulp, voor 
claimafhandeling door verzekeraars en voor ingeschakelde deskundigen. 
Daarbij komen nog de kosten van onzekerheid, tijdsbesteding voor slachtoffers 
en de emotionele lasten die zij ervaren. De afwikkeling van aansprakelijkheid 
wordt door de betrokkenen vaak als omslachtig, tijdrovend en emotioneel 
slopend ervaren, en is ook in verhouding tot de uitgekeerde bedragen duur: een 
voorzichtige schatting is dat 50 Eurocent aan kosten worden gemaakt op iedere 
uitgekeerde Euro aan schadevergoeding.  

De som van al die kosten die betrokken partijen (schadelijders, 
schadeveroorzakers en de overheid) moeten maken bij het verhalen van schade 
wordt aangeduid als ‘transactiekosten’. Omdat schadelijders in toenemende 
mate geneigd lijken te zijn hun schade te verhalen, ligt het in de lijn der 
verwachtingen dat deze kosten in de komende jaren zullen stijgen. Met het oog 
hierop is onderzoek verricht naar alternatieven voor de huidige procedures en 
mechanismen, waarmee de transactiekosten kunnen worden teruggebracht. 
 
 
2 Het onderzoek: vraagstelling en gehanteerde methodiek 
 
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Met welke alternatieven 
voor de huidige procedures en mechanismen zouden de kosten van het verhalen 
van schade kunnen worden verlaagd?”. Doel is het inventariseren van 
buitenlandse, (mogelijk) goedkopere alternatieven voor de in Nederland 
gebruikelijke procedures en mechanismen om schade te verhalen.  
 Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn buitenlandse 
ervaringen met twaalf mechanismen (of instrumenten, zie hierna onder 3) in 
kaart gebracht, waarvan we bij aanvang van het onderzoek veronderstelden dat 
deze zouden kunnen bijdragen aan een reductie van de ‘transactiekosten’ van 
het aansprakelijkheidsrecht. De rechtsstelsels van zeven landen zijn daarbij 
betrokken. 
 Het begrip ‘transactiekosten’ is afgebakend door uit te gaan van de in het 
aansprakelijkheidsrecht algemeen aanvaarde onderscheiding van Calabresi, die 
spreekt van tertiaire kosten (alle kosten van het behandelen van claims in het 
rechtssysteem). Deze kosten zijn nader uitgesplitst in zes soorten 
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transactiekosten die in het schaderegelingsproces voorkomen. Het gaat om 
kosten van rechtshulp en rechterlijke macht, kosten van ingeschakelde derden, 
kosten van door partijen bestede tijd aan claimafhandeling, kosten van 
onzekerheid, emotionele lasten van slachtoffers en kosten van systeem- en 
uitvoeringsbewaking. 
 Door een samenstel van onderzoeksmethodes te gebruiken hebben we de 
twaalf mechanismen kunnen toetsen op hun reductiemogelijkheden. Over 
transactiekosten en de mogelijkheden om daarop te besparen is namelijk weinig 
bekend. Hoewel de omvang ervan alom als een groot probleem wordt ervaren, 
zijn er weinig ‘harde’ empirische gegevens en evaluatieonderzoeken die inzicht 
geven in de oorzaken, aard en omvang van transactiekosten, of in de effecten 
van reductiepogingen. Aan de hand van theoretische benaderingen uit de 
onderhandelingstheorie en de rechtseconomie is gekeken naar de kansrijkheid 
van de instrumenten, waarna een schatting van het besparende effect in drie 
onderscheiden delen (of trajecten) van de claimafhandeling kon worden 
gemaakt.  
 
 
3 Kern van het onderzoek: twaalf veelbelovende mechanismen 
 
Bij aanvang van het onderzoek zijn twaalf mechanismen geselecteerd die 
veelbelovend lijken als het gaat om hun mogelijkheden om de transactiekosten 
te verlagen. Het gaat om: 
 
1 Procedurele normering 
 

7 Schadefondsen 

2 Verbeterde geschiloplossing 
 

8 Materiële normering  
   van schadevergoeding 

3 Normering van schuldaansprakelijkheid 
 

9 Uitsluiting of limitering  

4 Risicoaansprakelijkheid 
 

10 Keuzerechten voor slachtoffers 

5 Alternatieve vergoedingssystemen 11 Economische en andere prikkels op  
     rechtshulpverleners en partijen 

6 Afwikkeling van massaschade 
 

12 Overige opties 

 
Onder procedurele normering verstaan we de procedurele spelregels die voor 
individuele partijen (en hun belangenbehartigers) gelden bij de afwikkeling van 
een schadeclaim. Procedurele normen reguleren het preprocessuele 
schaderegelingsproces en beogen de schadeafwikkeling sneller, efficiënter en 
effectiever te laten verlopen.  
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Met verbeterde geschiloplossing wordt gedoeld op geschiloplossingsmethoden 
die de problemen bij de huidige geschilbeslechting mede kunnen ondervangen. 
Toepassing van deze methoden kan door de overheidsrechter of via 
alternatieven zoals mediation en kan op verschillende wijzen worden 
vormgegeven: bijvoorbeeld via publieke of private beslechting, formele of 
informele procedures, bindende of niet-bindende uitspraken en opgelegde of 
vrijwillige keuzes voor specifieke procedures.    
 Normering van schuldaansprakelijkheid betreft het opstellen van 
duidelijkere regels van schuldaansprakelijkheid, zodat de transactiekosten die 
door het hanteren van ‘open’ normen ontstaan, voorkomen kunnen worden.  
 Het instrument dat we aanduiden met risicoaansprakelijkheid is een vorm 
van aansprakelijkheid waarbij in de meest absolute variant de schuldvraag niet 
speelt, omdat het risico bij de veroorzaker is neergelegd.  
 Alternatieve vergoedingssystemen zijn compensatiesystemen die het 
aansprakelijkheidsrecht gedeeltelijk of helemaal vervangen. Voorbeelden van 
alternatieve vergoedingssystemen zijn de first-party verzekeringen en no-fault 
systemen. 
 Procedurele mechanismen die de afwikkeling van grote aantallen 
gelijksoortige schadegevallen beter beheersbaar maken, worden behandeld 
onder de noemer afwikkeling van massaschade. Door bundeling van claims, een 
gecentraliseerde behandeling door de rechterlijke macht en een grote mate van 
coördinatie en overleg tussen rechterlijke macht, rechtshulpverleners en 
(organisaties van) slachtoffers kan de afwikkeling van massaschade beter 
verlopen.  
 Schadefondsen zijn alternatieve bronnen van schadevergoeding voor 
slachtoffers in die gevallen waarin het aansprakelijkheidsrecht niet functioneert 
of minder goed kan functioneren. Diverse varianten van schadefondsen en 
verschillende financieringsbronnen zijn denkbaar.  
 Bij materiële normering van schadevergoeding gaat het om het fixeren van 
schadevergoedingen op bedragen die ofwel vastliggen, ofwel binnen zekere 
marges vallen. Met name bij moeilijk te calculeren schades, zoals immateriële 
schade en toekomstige inkomensschade, kan materiële normering een 
kostenbesparende optie zijn. 
 Uitsluiting of limitering van aansprakelijkheid of bepaalde schadeposten 
beperkt de mogelijkheid van een benadeelde om een claim geldend te maken.  
 Keuzerechten voor slachtoffers houdt in dat in de schaderegelingsproces 
aan slachtoffers keuzerechten worden geboden, zodat zij meer 
sturingsmogelijkheden krijgen en zo een actievere rol kunnen innemen.  
 Economische of andere prikkels op rechtshulpverleners en partijen kunnen 
rechtshulpverleners en partijen stimuleren om efficiënter te werken. Door 
middel van financiële of andere incentives (bijvoorbeeld varianten op het in 



 
 

4 
 
 
 
 

Nederland gebruikelijke uurtarief zoals vaste tarieven per handeling of no cure 
no pay, of andere positieve dan wel sanctionerende prikkels) kan het met 
marktfalen samenhangend gedrag dat transactiekostenverhogend werkt, 
wellicht vermeden worden. 
 Overige opties betreft een korte opsomming van mogelijk kansrijke 
methoden om transactiekosten te verlagen, zoals informatietechnologie en 
kennisnetwerken. 
 
4 Uitkomsten van het onderzoek: meest kansrijke en kansrijke opties  
 
Vijf opties worden als meest kansrijk beoordeeld, mede omdat zij relatief 
gemakkelijk kunnen worden ingepast in de huidige juridische infrastructuur. 
Normering van de hoogte van schadevergoeding is vooral bij moeilijk te 
calculeren schades, zoals immateriële schade en toekomstige inkomensderving, 
een aantrekkelijke optie. Procedurele normering kan het schaderegelingsproces 
ordenen en verbeteren met behulp van gedrags- en communicatieregels, 
tijdslimieten, gestandaardiseerde brieven en/of verplichte processtappen. 
Verbeterde geschiloplossing kan een remedie zijn voor de lange wachttijden en 
dure procedures bij de overheidsrechter, en vooral ook een middel om een 
ontsporend schaderegelingsproces snel weer op de rails te krijgen. Daarbij valt 
onder meer te denken aan mediation, neutrale evaluatie, of het doorgeven van 
dossiers waarin de onderhandelingen zijn vastgelopen aan hogeren in de 
organisatie. Risicoaansprakelijkheid komt in aanmerking in de situaties waarin 
vrijwel steeds aansprakelijkheid wordt aangenomen, zoals bij 
arbeidsongevallen. Normering van schuldaansprakelijkheid kan de 
transactiekosten die door het hanteren van ‘open’ normen ontstaan, voorkomen.  
 Andere opties zijn ook kansrijk: alternatieve vergoedingssystemen, zoals 
first-party verzekeringen en no-fault systemen, procedurele mechanismen die 
de afwikkeling van grote aantallen gelijksoortige schadegevallen beter 
beheersbaar maken, schadefondsen, en keuzerechten voor slachtoffers, zodat zij 
meer sturingsmogelijkheden in het schaderegelingsproces krijgen. Uitsluiting of 
limitering van aansprakelijkheid komt minder in aanmerking.  
 Een optie die ook kansrijk is maar nader onderzoek verdient, is de 
verbetering van economische en andere prikkels op rechtshulpverleners en 
partijen. Daarbij lijkt vooral het Duitse systeem, met genormeerde vaste 
bedragen voor de beloning van rechtshulpverleners, interessant. Het verkennen 
van mogelijkheden van informatietechnologie is eveneens aan te bevelen. 
 


