
5 RE 
fewroff 

Justitiële verkenningen 
coa~ @ (13C00 pou ger .  jaar.ang 22~ 

Justitie 

s- 2,12PDE 

Wetenschappelijk 

Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

Gouda Quint 

p D D po 



Colofon 

Justitiële verkenningen is een gezamen-
lijke uitgave van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie Centrum 
van het Ministerie van Justitie en Gouda 
Quint BV. Het tijdschrift verschijnt negen 
keer per jaar. 

Redactieraad 
dr. M.MJ. Aalberts 
drs. AC. Berghuis 
prof.dr. H.G. van de Bunt 
drs. L Boenderrnaker 
dr. A Klijn 
drs. Ed. Leuw 

Redactie 
drs. M. Klein-Meijer 
dr. BAM. van Stokkom 
mr. P.B.A. ter Veer 

Redactieadres 
Ministerie van Justitie. WODC 
Redactie Justitiële verkenningen 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 
Fax: 070-370 79 48 
Tel: 070-37071 47 

WODC-documentatie 
Voor inlichtingen: 070-370 65 53/66 56/ 
6563 (CJ. van"Netburg, drs. A Baars-
Schuyt mw. P.H.T. Secherling). 

Abonnementen 
Justitiële verkenningen wordt gratis ver-
spreid onder personen en instellingen 
die beleidsmatig werkzaam zijn ten 
behoeve van het Ministerie van Justitie. 
Degenen die in aanmerking denken te 
komen voor een gratis abonnement kun-
nen zich uitsluitend schriftelijk wenden 
tot bovenstaand redactieadres. Andere 
belangstellenden kunnen zich tegen be-
taling abonneren. Zij dienen zich te 
wenden tot 
Uitgeverij Gouda Quint BV 
Postbus 1148 
6801 MK Arnhem 
tel: 026-445 47 62 

Administratie en adreswijzigingen 
De abonnementenadministratie wordt 
verzorgd door 
Libresso BV 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
tel: 0570-6331 55 
Adreswijzigingen kunnen worden door-
gegeven door het adresstrookje toe te 
zenden aan Libresso. 

Advertentie-exploitatie 
Bureau Van Vliet bv 
Postbus 20248 
7302 HE Apeldoorn 
tel: 055-35341 21, fax: 055-534 11 78 

Beëindiging abonnement 
Betaalde abonnementen kunnen tot 
uiterlijk 31 december van het lopende 
abonnementsjaar worden opgezegd. Bij 
niet tijdige opzegging wordt het abonne-
ment automatisch voor een jaar verlengd. 
Gratis abonnementen kunnen desge-
vraagd te allen tijde beëindigd worden. 

Abonnementsprijs 
De abonnementsprijs bedraagt f 95,- per 
jaar: studenten krijgen 20% korting 
(gedurende maximaal vijf jaar). Betaling 
geschiedt bij voorkeur met de te 
ontvangen stortings-acceptgirokaarten. 

Nabestellingen 
Losse nummers kunnen worden nabe-
steld bij Libresso of Uitgeverij Gouda 
Quint (bij meer dan dertig exemplaren). 
De prijs van losse nummers bedraagt 
f14,- (exclusief verzendkosten). 

Ontwerp en drukwerk 
Hans Meiboom, Amsterdam 
Druk Sdu Grafisch Bedrijf 

ISSN: 0167-5850 

Opname van een artikel in dit tijdschrift 
betekent niet dat de inhoud ervan het 
standpunt van de Minister van Justitie 
weergeeft 



Inhoud 	 3 

Voorwoord 5 

dr. R.J.S. Schwitters 
Risico's verzekerd, verantwoordelijkheden op drift 9 

dr. B. de Vroom en drs. R.A. Bal 
Risicopercepties en risicoreacties in een moderniserende 
samenleving 24 

prof. dr. M.G. Faure, LL.M. 
Milieuaansprakelijkheid in de risicomaatschappij 35 

mr. T. Hartlief 
Letselschade; aansprakelijkheid en verzekering 48 

mr. C.J.J.M. Stolker en prof. D.I. Levine 
Toestanden in Amerika; aansprakelijkheid en gezond ver-
stand 61 

dr. R. van Swaaningen 
Justitie als verzekeringsmaatschappij; 'actuarial justice' in 
Nederland 80 

Summaries 98 

Journaal 101 
W.A. Belksma 
Wedden dat de gok verkeerd uitpakt? De nota kansspelen herijkt ter discussie 

Literatuuroverzicht 107 
Algemeen 107 
Strafrecht en strafrechtspleging 109 
Criminologie 111 
Reclassering 116 
Jeugdbescherming en -delinquentie 117 
Politie 121 
Verslaving 122 
Slachtofferstudies 123 
Preventie van criminaliteit 124 

Boeken en rapporten 125 



Voorwoord 

Dit numrner van Justitiële verkenningen is gewijd aan het thema risico, 
verzekering en aansprakelijkheid. Die onderwerpen worden besproken 
tegen de achtergrond van een opkomende risicomaatschappij waarin 
het beleid in het teken staat van preventie van schade, ongevallen en ca-
lamiteiten. De gevaren die de economische en technologische dynamiek 
met zich meebrengt, worden vertaald in taxatie van risico's. 

Kenmerkend voor een risicomaatschappij is dat aansprakelijkheid een 
geheel andere vorm heeft aangenomen. Zo wijst de rechtssocioloog R.I.S. 
Schwitters erop dat de moderne risico-aansprakelijkheid (de beleidsma-
tige toedeling van aansprakelijkheden aan categorieën van slachtoffers) 
zich los heeft gemaakt van de klassieke gedachte van individuele verwijt-
baarheid (schuldaansprakelijkheid). Men vindt het redelijker de schade 
voor rekening te brengen van de collectiviteit dan voor de individuele 
burger. 

Dat heeft belangwekkende gevolgen. Enerzijds zijn mensen voor een 
groot deel ontslagen van de verantwoordelijkheid voor ongevallen, ziekte 
en andere risico's. Anderzijds komt schade meer en meer binnen het be-
reik van de verantwoordelijkheid van dienstverleners en producenten te 
liggen. Wat vroeger een ongelukkig verlopen operatie was, is nu een me-
dische beroepsfout die voorkomen had kunnen worden en waarvoor fi-
nanciële compensatie geboden kan worden. 

Deze ontwikkelingen roepen veel kritiek op. Waarom zou je mensen de 
gelegenheid geven de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag (ro-
ken, sportblessures) af te schuiven op het collectief? Waarom krijgen 
slachtoffers vaak zulke exhorbitante schadeclaims toegewezen? De vraag 
is echter of de tendens van groeiende risico-aansprakelijkheid wel te 
stuiten is, naarmate meer belang wordt gehecht aan het veiligheids- en 
preventiebeleid. Dat beleid wordt geschraagd door een rechts-
economisch denken dat geen principiële grenzen aan aansprakelijkheid 
stelt. Elk leed komt in beginsel in aanmerking voor compensatie, van 
chronische bronchitis tot geluidshinder en diefstal. Voorwaarde is dat 
schade of leed in financiële eenheden uitgedrukt kan worden. Leed 
wordt gereduceerd tot geldelijk verlies. 

De auteurs in dit nummer gaan na in hoeverre de opkomst van risico-
aansprakelijkheid (en de erosie van morele verwijtbaarheid) zichtbaar is 
binnen verschillende rechtsgebieden (milieu, arbeid, letselschade). An-
dere vragen zijn: In welke mate is preventie gediend met de toedeling 
van risico-aansprakelijkheid? Welke rol speelt het slachtoffer? Ook zal 
aandacht worden besteed aan de betekenis van verzekeringen voor aan-
sprakelijkheid. Tenslotte is het de vraag of ook bij justitiële vraagstukken 
de morele/juridische verwijtbaarheid naar de achtergrond verdwijnt. 
Daarom wordt ingegaan op de zogenaamde actuarial justice die vooral 
in de Verenigde Staten wordt gepralctizeerd. Dat beleid probeert door 
middel van grootschalige gegevensverzameling risico-groepen te trace- 
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ren die vervolgens nader onderzocht worden, bij voorbeeld op mogelijke 
criminele contacten. Ook hier is het doel preventie: bij voorbeeld het op-
leggen van proeftijden aan 'gedetecteerde' individuen. 

In de openingsbijdrage beschrijft R.J.S. Schwitters de overgang van 
schuldaansprakelijkheid naar risico-aansprakelijkheid. Deze verschui-
ving brengt een instrumentalisering van aansprakelijkheid met zich mee 
waarbij wetenschappelijke kennis (risicotaxatie en risico-anticipatie) een 
veel grotere rol speelt. Hierdoor krijgen belangenstrijd en calculerend 
gedrag de overhand en komen morele overwegingen snel in het gedrang. 
Immers, men probeert mensen en organisaties voornamelijk met behulp 
van financiële prikkels tot risicomijdend gedrag aan te zetten. Zo heeft 
men een recht te vervuilen of gevaarlijke arbeid te verrichten zolang men 
daar maar voor betaalt. De auteur concludeert: 'Wanneer de handhaving 
van het recht geen beroep meer doet op een morele overtuiging, maar 
slechts op grond van kosten en baten-analyses functioneert, is er al gauw 
een voedingsbodem voor fraude en bedrog.' Met name de onvoorziene 
gevolgen van dat calculerend gedrag zouden volgens de auteur kunnen 
inspireren tot een heroverweging van risico-aansprakelijkheden. 

B. de Vroom en R.A. Bal gaan in op de vraag welke reacties op risico's 
mogelijk zijn. De auteurs onderscheiden drie verschillende reactie-
patronen: een traditionele (uitsluiting), een moderne (regulering) en een 
post-moderne (nieuwe onzekerheid). Een voorbeeld van de eerste reac-
tie is het angstgevoel dat gepaard gaat met berichtgeving over de Aids-
epidemie. Daarbij wordt de schuldvraag dikwijls bij specifieke groepen 
gelegd (homoseksuelen). Een voorbeeld van de tweede reactie is de be-
heersing van verkeersrisico's waarbij de verwachting is ontstaan dat 
schade hoe dan ook gecompenseerd zal worden. Omdat dit regulerings-
perspectief gedeeltelijk faalt grijpen beleidsmakers terug op eigen ver-
antwoordelijkheid (calculering) en onderhandeling (risico-acceptatie 
door belanghebbende groepen). Voorbeelden van de het laatste reactie-
patroon zijn risico's die niet langer met menselijke zintuigen zijn waar te 
nemen (vergiftigde lucht) of risico's die dermate groot zijn dat ver-
trouwde antwoorden als verzekering en aansprakelijkheid tekortschieten 
(nucleaire industrie). De auteurs wijzen erop dat vooral rond deze 
'nieuwe' risico's toenemende conflicten en controversen ontstaan'. 

De volgende drie bijdragen gaan in op de vraag of de tendens van 
risico-aansprakelijkheid zich daadwerkelijk zo sterk manifesteert en 
welke problemen dat met zich meebrengt. Prof. M.G. Faure constateert 
in zijn studie dat de tendens naar risico-aansprakelijkheid zich binnen 
het milieurecht onmiskenbaar voordoet. Risico-aanprakelijkheid heeft 
het voordeel dat de potentiële dader preventieve maatregelen zal nemen 
om schade te voorkomen. Verder kan de verzekeraar het preventiegedrag 
door premiedifferentiatie sturen. Aansprakelijkheidsregels kunnen ech-
ter slechts een kleine rol spelen in de beheersing van milieurisico's. De 
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hoofdrol is en blijft weggelegd voor regulering. De auteur concludeert 
dat de tendens naar risico-aansprakelijkheid niet zonder gevaren is. Al te 
vaak worden preventieve en compensatoire vragen vermengd en wordt 
vaak blind overgegaan tot vergoeding van schade. In die gevallen verliest 
risico-aansprakelijkheid haar sturende werking. 

T. Hartlief stelt in zijn bijdrage vast dat het bereik van aansprakelijk-
heid met betrekking tot letselschade is uitgebreid. Dat heeft vooral te 
maken met toewijzing van schadevergoedingen (onder andere verkeers-
ongevallen en arbeidsongevallen). Ondanks de grotere vergoedings-
mogelijkheden voor slachtoffers zijn er nog vele gebieden waar het aan-
sprakelijkheidsrecht een beperkte rol speelt. Als voetganger bij voorbeeld 
dient men de 'risico's van het maatschappelijke leven' zelf te dragen. Er 
lijken zich dus tegenstrijdige tendensen voor te doen. Voor Amerikaanse 
toestanden, een groter aansprakelijkheidsbereik over de hele linie, hoeft 
dan ook niet te worden gevreesd. Hartlief wijst er voorts op dat aanspra-
kelijkheidsverzekeringen een grotere rol zijn gaan spelen. Dat neemt niet 
weg dat onzorgvuldig gedrag voorwaarde blijft voor een w.a.-vergoeding. 

C.J.J.M. Stolker en prof. D.I. Levine nemen de Amerikaanse ontwikke-
lingen met betrekking tot aansprakelijkheid onder de loep. Doet zich in 
de Verenigde Staten een aansprakelijkheidscrisis voor? En is er sprake 
van een verzekeringscrisis? De gezond verstand-wetgeving die de laatste 
jaren opgang maakt (Gingrich's Common Sense Legal Reform Act), gaat 
op grond van de buitengewone groei van schadevergoedingen zonder 
meer uit van een aansprakelijheidscrisis. De auteurs achten die veron-
derstelling onjuist. Voor wat betreft de tweede vraag is er inderdaad 
sprake van een sterke stijging van premies en trekken verzekeraars zich 
uit bepaalde 'markten' terug. Met name de jury-rechtspraak en de punt-
tive damages (privaatrechtelijke boetes) zouden deze verzekeringscrisis 
hebben veroorzaakt. De auteurs betogen echter dat de oorzaken eerder 
zijn toe te schrijven aan de toegenomen toegankelijkheid en kwaliteit 
van juridische dienstverlening, de ontwikkeling van medische technolo-
gie en de toenemende welvaart. Wat de Nederlandse situatie betreft ver-
wachten de auteurs een verdere 'amerikanisering' van aansprakelijkheid, 
schade-expertise en schadecompensatie. 

Ten slotte geeft R. van Swaaningen aan wat met het begrip actuarial 
justice wordt bedoeld, in hoeverre het op de Nederlandse situatie van 
toepassing is en wat de gevaren van een dergelijke benadering zijn. De 
auteur signaleert een verschuiving van het klassieke strafrecht naar 
'risico-justitie' waarbij wetsovertredingen niet langer worden beoordeeld 
in termen van individuele schuld, maar als potentiële risico's voor de 
maatschappelijke orde. Justitie is niet langer 'morele architekt' maar 
'hoofdkantoor van een verzekeringsmaatschappij'. De actuariële logica 
ervan luidt: criminaliteit is een risico als vele andere en de vraag is hoe 
dat risico kan worden ingeperkt. Voorbeelden van risico-justitie zijn 
risico-profileringen, selectieve onschadelijIcheidmaking en het tegen- 
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gaan van samenscholingen van allochtone jongeren. Het gevaar van deze 
ontwikkelingen is enerzijds een democratisch tekort en anderzijds stig-
matisering van vermeende risicogroepen. Bovendien wordt het straf-
recht uitgekleed: twee van zijn belangrijke functies, rechtsbescherming 
en normbevestiging, verdwijnen naar de achtergrond. 



Risico's verzekerd, 

verantwoordelijkheden op 

drift 

dr. RJ.S. Schwitters *  

Van schuld naar risico 

9 

De politiek van de jaren negentig bezit (het) 'probleem-stellende vermo-
gen' niet meer Zij kiest haar hoofdproblemen niet zelf in het vertrouwen 
dat ze op dit specifieke moment in de ontwikkeling voor oplossing vatbaar 
zijn; zij treft de problemen die zij moet behandelen, aan, zij vindt ze, zij 
wordt ermee bedreigd (Kossmann, 1995): 

De moderne samenleving is een risicosamenleving. Het is een typering 
die in veel recente, en doorgaans gezaghebbende, sociologische en filo-
sofische analyses terug te vinden is. Wat veel juristen vertrouwd is als een 
verandering van aansprakelijkheid - van schuld naar risico - heeft in de 
laatste tien tot vijftien jaar een betekenis gekregen die ver boven de gren-
zen van het juridische denken uitstijgt. De specifieke betekenissen die de 
term had binnen de context van het recht, het verzekeringsbedrijf en de 
toepassing van geavanceerde technologie zijn aaneengesloten tot een 
leidende karakterisering van de moderne samenleving. Het denken in 
termen van risico veronderstelt vooral een nieuwe ervaring van gevaar 
en menselijke beschikkingsmacht. Men behoeft zijn blik niet zo ver bui-
ten de grenzen van het recht te richten om dat te kunnen aantonen. 

Het doorgronden van de sociale en culturele betekenis van de tendens 
van schuld naar risico binnen het recht verlangt wel dat men niet stil 
blijft staan bij de verruiming van het aansprakelijkheidscriterium binnen 
het privaatrecht. Kenmerkend voor de tendens van schuld naar risico is, 
dat het recht veel meer compensatiemogelijkheden is gaan bieden voor 
diegenen die door schade gedupeerd zijn en dat die compensatie op een 
geheel andere wijze gerechtvaardigd wordt. Deze vermeerdering van mo-
gelijkheden wordt slechts ten dele gerealiseerd door een verruiming van 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid, die zich kan voltrekken middels 
een objectivering van schuld, een omkering van de bewijslast, een uit-
breiding van de kwalitatieve aansprakelijkheid, of door een nadrukke-
lijke omarming van risicoaansprakelijkheid bij bepaalde soorten schade. 

• De auteur is universitair docent aan de Faculteit rechtswetenschappen van de Open 
Universiteit te Heerlen. De tekst is sterk gefundeerd op reeds eerder door hem geschreven 

artikelen 0986, 1993 en 1994) alsmede op zijn dissertatie (1991). 
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Voor een niet onbelangrijk deel heeft de verruiming van compensatie-
mogelijkheden gestalte gekregen door de groei van, door de verzorgings-
staat aangeboden, voorzieningen als sociale zorg, sociale verzekeringen 
en rampenfondsen. 

Bij het streven slachtoffers (meer) adequate hulp te bieden is het in het 
leven roepen van een publiekrechtelijke voorziening soms een equiva-
lent voor een verruiming van de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Zo 
werden aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de 
daaropvolgende eeuw in vrijwel alle West-Europese landen betere voor-
zieningen voor slachtoffers van bedrijfsongevallen in het leven geroepen, 
waarbij sommige landen kozen voor een uitbreiding van de civiele aan-
sprakelijkheid en andere landen, waaronder Nederland, voor een pu-
bliekrechtelijk gegarandeerde bijstand. Aan welke optie men ook de 
voorkeur gaf, afstand werd genomen van een compensatie die gerecht-
vaardigd werd door het verwijtbaar gedrag van een schadeveroorzaker. 
Een denken in termen van schuld werd opgevolgd door een denken in 
termen van risico waardoor een collectief (de werkgevers, danwel de 
overheid) aansprakelijk werd geacht voor de risico's van gevaarlijke acti-
viteiten. 

Ook de hedendaagse discussies omtrent aansprakelijkheid voor be-
drijfsongevallen zou men, wil men deze in het licht van de tendens van 
schuld naar risico in deze ruime betekenis waarderen, geheel onjuist 
waarderen indien men slechts oog heeft voor ontwikkelingen binnen het 
privaatrecht. Op dit terrein is de laatste decennia sprake van een verrui-
ming van de aansprakelijkheid. Maar ziet men deze tendens in samen-
hang met de aanzienlijke bezuinigingen op de WAO, dan kan moeilijk 
volgehouden worden dat arbeidsongeschikten meer mogelijkheden wor-
den geboden om hun schade op anderen te verhalen. 

De tendens van schuld naar risico betekent overigens niet alleen dat 
meer slachtoffers een kans hebben hun schade te verhalen, maar brengt 
ook een verandering in de rechtvaardiging van schadeverdeling met zich 
mee. 

Ten eerste veronderstelt risico een veel ruimer bereik van menselijke 
beschikkingsmacht dan schuld. Een schuldregime maakt een scherp on-
derscheid tussen schade die aan het verwijtbaar gedrag van individuen 
kan worden toegerekend en schade die toegeschreven moet worden aan 
buiten de menselijke beschilddngsmacht staande omstandigheden, zoals 
toeval, de grillen der natuur of Goddelijke interventie. Een anticiperende 
oriëntatie op risico's betekent dat een veel groter aantal schaden als uit-
komst van menselijke interventie wordt beschouwd. 

Ten tweede gaat het denken in termen van risico niet langer uit van 
een rechtsconflict tussen twee individuen, het slachtoffer en de even-
tuele dader, maar wordt het slachtoffer als een (eventuele) schuldeiser 
beschouwd van een categorie van mensen, zoals werkgevers, automobi-
listen of belastingbetalers. Zo is de voorgenomen wetswijziging, waarbij 
automobilisten aansprakelijk worden voor letselschade toegebracht aan 
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voetgangers of fietsers, geheel gefundeerd op overwegingen die de posi-
tie van automobilisten of de positie van voetgangers of fietsers als groep 
betreffen. 

Ten slotte impliceert het risicoregime een beleidsmatige toerekening 
van schade. Rechtvaardigt men de toerekening van schade in termen van 
schuld dan richt men zijn blik op het verleden en is relevant in welke 
mate verwijtbaar gedrag als oorzaak aangewezen kan worden. In termen 
van risico wordt schade met het oog op in de toekomst te bereiken effec-
ten planmatig toebedeeld aan een categorie van personen. Het gaat niet 
langer uitsluitend om de vraag of een onjuiste wilsbeschikking als bron 
van leed kan worden aangewezen, maar bij de toerekening worden voor-
zienbare sociale effecten, zoals de machtsverschillen tussen groepen, de 
financiële positie van partijen, ongevalpreventie en het maatschappelijk 
belang van riskante activiteiten, verdisconteerd. 

Kortom, een risicoregime betekent ten opzichte van een schuldregime, 
behalve een sterkere positie van het slachtoffer, een ruimer veronder-
steld bereik van menselijke beschikkingsmacht, een op groepen georiën-
teerde rechtvaardiging van de verschuiving van schadelasten, en een 
meer beleidsmatige, op de toekomst gerichte, denkwijze. Voordat ik de 
vraag stel in hoeverre in deze verandering van aansprakelijkheid een toe-
name van rationaliteit gezien kan worden, wil ik eerst, aan de hand van 
maatschappelijke veranderingen die zich vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw hebben voorgedaan, de maatschappelijke achtergrond 
schetsen die de tendens van schuld naar risico begrijpelijk kan maken. 

Maatschappelijke veranderingen 

De tendens van schuld naar risico is een langzaam proces dat zich vanaf 
het einde van de negentiende eeuw voltrekt en binnen sommige domei-
nen veel eerder doorgedrongen is dan binnen andere. Deze verandering 
van schuld naar risico hangt samen met ingrijpende sociale veranderin-
gen die zich laten samenvatten als veranderingen van onderlinge mense-
lijke afhankelijkheden. Meer precies gaat het om uitbreiding van en ver-
anderingen binnen de verzekering, om maatschappelijke veranderingen 
die samenhangen met de ontwikkeling van technologie, en om proces-
sen van politieke en economische integratie. 

Groei van de assurantie 

Dat verzekeringen een grote betekenis hebben gehad voor de tendens 
van schuld naar risico staat vast. In de vorm van sociale verzekering zijn 
zij een directe uitdrukking van risicoaansprakelijkheid: de staat stelt zich 
garant voor bepaalde groepen slachtoffers. Maar ook het doordringen 
van risico-elementen in de civiele aansprakelijkheid houdt verband met 
de opkomst van verzekeringen. Verzekeringen hebben gemaakt dat het 
geschil over de verdeling van de schade niet langer een conflict is tussen 
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twee individuen, tussen gedupeerde en schadeveroorzaker, maar een 
probleem van schadeverdeling over categorieën van personen. Diegene 
die door het recht gedwongen wordt de schade te dragen, weet deze 
doorgaans middels verzekering te spreiden over meerdere premieplichti-
gen. De aansprakelijkheid wordt dan niet langer ervaren als een verwijt 
dat de schadeveroorzaker treft in zijn portemonnaie, maar als een in de 
premielast tot uitdrukking komende prikkel die riskante activiteiten 
kostbaarder maakt. Is de toerekening 'bevrijd' van zijn associatie met 
morele veroordeling dan valt het de wetgever en de rechter ook gemak-
kelijker om ten behoeve van het slachtoffer een ander aansprakelijk te 
stellen. 

Verzekeringen brengen niet alleen een verbetering van de positie van 
het slachtoffer met zich mee. De moderne assurantie heeft ook implica-
ties voor de rechtvaardiging van de toerekening van schade. De meer be-
leidsmatige en toekomstgerichte toerekening van schade hangt samen 
met de enorme verbreiding van het assurantiewezen en met de schaal-
vergroting en professionalisering die binnen deze branche heeft plaats-
gevonden. 

Schade is altijd al gespreid. Zo bestond in menig boerengemeenschap 
de traditie dat indien een boerderij door brand werd vernietigd, buren 
elkaar hielpen deze weer op te bouwen. Binnen op werk, buurt, religie of 
familieband, gefundeerde besloten gemeenschappen speelde onderlinge 
bijstand doorgaans een grote rol. Soms werden op grond van nabuur-
schap of door vakgenoten fondsen of bussen opgericht waarbinnen de 
verhoudingen meer in het bijzonder in het teken van onderlinge bijstand 
stonden en een meer formele vaststelling van rechten en plichten plaats-
vond. Omdat deze fondsen niet alleen beantwoordden aan de behoefte 
aan hulp bij tegenslag, maar ook aan de behoefte aan gezelligheid en 
culturele vorming en de leden elkaar kenden, was de formalisering be-
perkt en maakte de bijdrageplicht en het recht op bijstand deel uit van 
een netwerk van wederzijdse rechten en plichten. Het fondslid bevond 
zich in een gemeenschap waarbinnen hij op zijn gedrag nog direct in 
morele termen kon worden aangesproken. 

De moderne assurantie wordt ten opzichte van die fondsen geken-
merkt door de grote omvang, en de functionele en anonieme band tus-
sen diegenen die zich als verzekerden met elkaar geassocieerd hebben. 
Wat van de leden aan bijdragen verlangd kan worden en wat voor uitke-
ring zij kunnen verwachten is niet ingebed in een netwerk van weder-
zijdse rechten en plichten. Premies en uitkeringen worden op grond van 
risicotaxaties en aan preventiebeleid ontleende overwegingen planmatig 
vastgesteld met behulp van juridisch gesanctioneerde bepalingen. 

In het perspectief van verzekeringsmaatschappijen is het denken in 
termen van schuld of verwijtbaarheid minder relevant. De statistiek, 
waarop verzekeringen de verhouding tussen premie en uitkering funde-
ren, reduceert alle handelingen, ongeacht of zij al of niet van nalatigheid 
getuigen, tot risicofactoren. Ongevallen die voor individuen als - door 
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voorzichtig handelen - te voorkomen gevaren verschijnen, zijn voor de 
verzekering, over de gehele populatie verzekerden gemeten, een zeker-
heid waarmee gerekend kan worden. Voor een verzekering maakt het 
niet zoveel uit of het de een dan wel de ander is die een verwijt kan wor-
den gemaakt. Uitgangspunt van de assurantie is immers dat het collec-
tief van verzekerden de kosten draagt en niet het individu dat in moreel 
of juridisch opzicht te kort is geschoten. Wel is de verzekering geneigd de 
verzekerden te stimuleren de kans op een ongeval te reduceren. Dat ge-
beurt echter, de extreme situaties daargelaten, niet door een sanctione-
ring van verwijtbaar gedrag maar middels een beleidsmatig preventie-
beleid. De aandacht gaat niet uit naar het verwijtbaar handelen van het 
individu, maar naar een planmatige organisatie van de omgeving waar-
binnen mensen handelen. 

Meer afhankelijk van financiële compensatie 

13 

Dat het recht vanaf het einde van de negentiende eeuw in toenemende 
mate rekening houdt met de positie van slachtoffers hangt tevens samen 
met het feit dat door tegenslag getroffenen steeds sterker aangewezen 
zijn op financiële compensatie. Het industrialiseringsproces, met de 
daarmee gepaard gaande schaalvergroting en verzakelijking van onder-
linge verhoudingen, ontregelt lokale gemeenschappen, zoals patronale 
arbeidsverhoudingen, familieverbanden en buurtgemeenschappen, 
waarop mensen voorheen in tijden van nood konden terugvallen. 

Daarnaast is in de laatste anderhalve eeuw een arbeidspatroon ont-
staan dat het voor mensen die door ziekte of handicap getroffen zijn 
steeds moeilijker heeft gemaakt hun werkzaamheden aan hun fysieke 
beperkingen aan te passen. Tot de laatste decennia van de negentiende 
eeuw werd het werken in de nijverheid vaak gecombineerd met enige 
nevenactiviteiten zoals het bebouwen van een stukje land of het houden 
van dieren. Bij de op grote schaal voorkomende huisindustrie waren 
veelal meer leden van de familie betrokken. Onder dergelijke omstandig-
heden konden fysieke handicaps door herschikking van taken en extra 
inspanningen van de anderen enigszins ondervangen worden. Het 
industrialiseringsproces heeft ertoe geleid dat de werkende bevolking 
volledig inzetbaar is voor op regelmatige tijden te verrichten arbeid in 
dienst van de baas. Men is daardoor meer afhankelijk geworden van het 
loon en sterker aangewezen op een rechtens gegarandeerde vorm van 
bijstand wanneer men niet, of maar gedeeltelijk, tot werken in staat is. 

Verder maakt het feit dat men zich bij fysiek letsel tegenwoordig kan 
laten bijstaan door een veelheid aan deskundigen en gespecialiseerde 
zorginstellingen, dat de schadevergoeding voor het slachtoffer een groter 
belang heeft gekregen. 

Meer in het algemeen zou gezegd kunnen worden dat de grotere ge- 
neigdheid om slachtoffers te compenseren verband houdt met de toege- 
nomen monetarisering. Niet alleen beschadiging van goederen, maar 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 5, 1996 	 14 

ook letsel en immateriële schade kunnen in financiële schadesommen 
vertaald worden. Dat is niet het minst het gevolg van het feit dat veel on-
derlinge afhankelijkheden in de hedendaagse samenleving een abstract, 
in monetaire eenheden uit te drukken, karakter hebben gekregen. Over 
de schouders van het slachtoffer kijken doorgaans meerdere partijen 
mee die belang hebben bij de handhaving van zijn vermogenspositie. Zo 
kunnen bij zijn leed sociale of particuliere verzekeringen betrokken zijn 
die geneigd zijn hem te stimuleren of te dwingen zijn schade op anderen 
te verhalen. 

Technologische ontwikkeling en gedeelde verantwoordelijkheid 

De tendens van schuld naar risico houdt in sterke mate verband met de 
technologische ontwikkeling. Ten eerste wordt het, naarmate het pro-
duktieproces een technisch meer geavanceerd karakter krijgt, moeilijker 
om ongevallen aan het falen van individuen toe te schrijven. De grote 
complexiteit en de vergaande specialisatie en arbeidsdeling maken dat 
calamiteiten doorgaans uitkomst zijn van een samenstel van deeltaken 
en verantwoordelijkheden, waarbij het nauwelijks mogelijk is de nalatig-
heid van één persoon als oorzaak aan te wijzen. 

Ten tweede vereist de omgang met moderne technologie een zo ver-
gaande gespecialiseerde deskundigheid dat de normstellende overheid 
nauwelijks in staat is om vooraf standaarden van behoorlijk gedrag op te 
stellen. De enige weg die de overheid dan open staat om afwijkingen te 
sanctioneren is om de onwenselijke gevolgen van de riskante activiteiten 
te beantwoorden met aansprakelijkheid. 

Ten derde heeft schuldaansprakelijkheid weinig bestaansrecht in om-
standigheden waar het verband tussen de mate van verwijtbaarheid vaak 
geen enkele relatie meer heeft met de omvang van de schade. Een zeer 
geringe nalatigheid kan tengevolge van interactieve processen binnen 
bepaalde geavanceerde technologische systemen tot enorme catastrofes 
leiden. Los van de vraag of de 'schadeveroorzaker' in staat zou zijn die 
schade te dragen, staat de repressieve betekenis van de compensatielast 
in dergelijke omstandigheden in geen enkele verhouding meer tot de 
mate van verwijtbaarheid. Het ligt dan voor de hand om de verdeling van 
de aansprakelijkheid meer functioneel te doen zijn aan het compenseren 
van slachtoffers. 

Differentiëring van activiteiten 

Bij een door risico beheerste aansprakelijkheid is men geneigd de schade 
toe te rekenen aan mensen die bepaalde riskante activiteiten verrichten, 
ongeacht de vraag of zij binnen die activiteitensfeer fouten hebben ge-
maakt. Meer dan in de negentiende eeuw is de hedendaagse samenle-
ving opgesplitst in bezigheden die voor een beperkte periode op een be-
paalde plaats beslag leggen op mensen. Zo hebben het gemotoriseerde 
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verkeer, het produktieproces, de medische zorg en sport en spel zich ver-
bijzonderd van andere activiteitengebieden en zijn mensen meer of min-
der in staat bewust te kiezen voor deelname aan zo'n bezigheid die haar 
eigen risico's kent. Juist deze suggestie van het facultatief zijn van risico-
aanvaarding maakt het mogelijk diegene die gekozen heeft voor riskante 
activiteiten aansprakelijk te achten voor de schade die deze aanrichten. 

Integratieprocessen 

De toenemende zorg voor diegenen die door tegenslag worden getroffen 
kan mede in verband worden gebracht met integratieprocessen die zich 
vanaf de negentiende eeuw hebben voltrokken. Dat geldt met name voor 
de zorg die in de vorm van sociale bijstand of sociale zekerheid wordt 
verstrekt. In pre- of vroegindustriële omstandigheden was de reikwijdte 
van de zorg, binnen het kader van armenzorg, patronale arbeidsrelaties 
en kleine fondsen, altijd beperkt gebleven tot hulpbehoevenden in de 
naaste omgeving. Tengevolge van processen van economische en poli-
tieke integratie deed zich een tweeledig proces voor, waarbij tegelijker-
tijd de betrekkingen met nabijen door een verzakelijking van verhoudin-
gen verzwakte en de band met vreemden sterker werd, doordat mensen 
opgenomen werden in zich verder uitstrekkende netwerken van onder-
linge afhankelijkheden. 

Deze processen leidden ertoe dat de lichamelijke en geestelijke condi-
tie van arbeiders ook gevolgen kreeg voor anderen dan mensen in hun 
nabije omgeving: als revolutionairen bedreigden zij de rust van de welge-
stelden en als bronnen van ziekte hun gezondheid. Daarnaast waren ten 
behoeve van de industrialisering en een meer hechte verankering van de 
democratie, meer gezonde en geestelijk beter ontwikkelde arbeiders ver-
eist. De leniging van hun noden, die collectieve schade aan konden rich-
ten, kon niet meer door zedelijk en moreel ingrijpen van individuen tot 
stand worden gebracht, maar vereiste georganiseerde samenwerking, en 
daar lag een taak voor de staat. 

De positie van veel slachtoffers is ook verbeterd vanwege het besef dat 
zij niet de dupe mogen worden van risico's waarvoor de samenleving die 
haar hoge welvaartspeil wil handhaven bewust kiest. Het was één van de 
argumenten waarmee eind negentiende eeuw afstand werd genomen 
van de schuldaansprakelijkheid op het terrein van bedrijfsongevallen. 
Men zag in, dat juist in de moderne industrie van arbeiders werd geëist 
dat zij gewend raakten aan het omgaan met gevaren en dat zij zich, om 
het produktieproces niet te verstoren, met een zekere achteloosheid aan 
deze zouden moeten kunnen blootstellen. Deze achteloosheid, waarbij 
vooral bedrijven baat hadden, diende indien deze tot een ongeval leidde, 
niet nog eens extra bestraft te worden. De jongste ontwikkelingen op het 
terrein van aansprakelijkheid binnen het verkeer lijken ook ingegeven 
door de gedachte dat slachtoffers van maatschappelijk wenselijk geachte 
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activiteiten niet nog eens gedupeerd moeten worden door een moei-
zame afwikkeling van hun schade. 

De toenemende integratie komt ook tot uitdrukking in het feit dat 
mensen in de moderne samenleving in grotere mate afhankelijk zijn van 
experts. Voortdurend laten mensen zich in met activiteiten, maken zij 
gebruik van apparaten of ontvangen zij medische zorg, waarbij zij hun 
lot in handen leggen van mensen die over een gespecialiseerde deskun-
digheid beschikken. Hoewel mensen geneigd zijn te vertrouwen op hun 
kennis heeft dit vertrouwen wel een wankele basis. Het kan niet getoetst 
worden aan eigen inzichten en ervaringen. 

Daarnaast wordt het vertrouwen in specialisten in de moderne samen-
leving sterk ondermijnd door de strijdige opvattingen die zij verkondigen 
en het feit dat de realiteitswaarde van hun geruststellende risicotaxaties 
soms wel ingrijpend op de proef wordt gesteld door ernstige calamitei-
ten. Kenmerkend voor het precaire karakter van het vertrouwen van veel 
mensen is dat, willen zij aan het moderne levenspatroon blijven deelne-
men, zij zich gedwongen voelen zich over te geven aan de inzichten van 
specialisten (Giddens, 1991). Deze wankele basis van het vertrouwen 
dient kunstmatig, met behulp van compensatie van schade, in stand ge-
houden te worden, indien de inzichten van deskundigen niet hebben 
kunnen verhinderen dat slachtoffers zijn gemaakt. 

Toerekening en rationaliteit 

De in risicoaansprakelijkheid besloten liggende rechtvaardiging onder-
scheidt zich van die in schuldaansprakelijkheid doordat veel meer 
schadesituaties als uitkomst van menselijke wilsbestemming worden 
beschouwd, de aandacht gericht is op de wederzijdse positie van catego-
rieën van personen en tenslotte doordat op een meer beleidsmatige, op 
de toekomst gerichte, wijze wordt toegerekend. 

In hoeverre kan deze tendens van schuld naar risico nu als een ratio-
nalisering van aansprakelijkheid worden opgevat? Bij de beantwoording 
van deze vraag is het zinvol twee aspecten van rationaliteit uiteen te hou-
den. Door sociologen als Weber (1864-1920) en Mannheim (1893-1947) is 
een onderscheid gemaakt tussen, in de terminologie van laatstge-
noemde, functionele en substantiële rationaliteit. 

Met functionele rationaliteit wordt verwezen naar een plaatsing van 
activiteiten in een zodanig verband dat een van te voren bepaalde doel-
stelling op de meest efficiënte wijze wordt bereikt. Daartoe behoeft het 
na te streven doel niet rationeel te zijn. Van substantiële rationaliteit is 
sprake wanneer mensen in staat zijn om een ongestructureerd geheel 
van feiten, waarnemingen en ervaringen in een betekenisvolle samen-
hang te integreren. 

Weber en Mannheim waren beiden van mening dat in de westerse sa-
menleving de ontwikkeling van substantiële rationaliteit achterbleef bij 
de ontwikkeling van functionele rationaliteit. Wee kenmerkende sociale 
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verbanden binnen de westerse samenleving, de kapitalistische markt en 
de overheidsburocratie, hebben de tendens om menselijk handelen als 
middelen in te passen ter realisering van buiten discussie staande doel-
einden. De sterke ontwikkeling van de functionele rationaliteit zou ma-
ken dat middelen een eigen leven gaan leiden en de waarden en doelein-
den een steeds abstracter, complexer en een sterker gefragmenteerd 
karakter zouden krijgen. 

Het valt niet moeilijk in de tendens van schuld naar risico een toe-
name van functionele rationaliteit te herkennen. Het betreft vooral het 
beleidsmatige of instrumentele karakter van deze wijze van toerekenen. 
Dat wil zeggen dat men de toerekening van schade, gegeven bepaalde 
maatschappelijke doeleinden, planmatig en toekomstgericht bepaalt. De 
schadetoerekening is niet zozeer meer een vraag van recht en onrecht, 
iets dat beoordeeld moet worden in het licht van diepverankerde ge-
dragsnormen, maar de schade wordt verdeeld op grond van een doel-
middelen optiek met het oog op sociaal wenselijk geachte doelstellingen. 
Deze instrumentalisering van aansprakelijkheid maakt dat wetenschap-
pelijke kennis van veel groter betekenis wordt. De vormgeving van het 
recht wordt mede bepaald door risicotaxaties en rechtseconomische 
kosten-baten analyses. 

Laat zich een rationalisering, in de zin van functionele rationaliteit, 
eenvoudig vaststellen, veel lastiger is het om te bepalen of nu ook van 
een toename van substantiële rationaliteit kan worden gesproken. Er 
kunnen enige aspecten van het denken in termen van risico worden ge-
noemd die daarop wel lijken te wijzen. Bij een op schuld gefundeerde 
aansprakelijkheid is de vaststelling van falend gedrag doorslaggevend 
voor de vraag of schade toegerekend kan worden. Deze toerekening ver-
onderstelt een gemeenschap met een beperkte horizon, waarbinnen 
mensen elkaar aan normen en waarden houden die een zekere vanzelf-
sprekendheid hebben. Welke schade te voorzien is, hoe schade causaal 
in verband kan worden gebracht met bepaald gedrag, berust op inzich-
ten die in de dagelijkse praktijk van mensen verkregen zijn. Dat de aan-
sprakelijkheid gefundeerd wordt op falend gedrag van een individu 
brengt met zich mee dat geabstraheerd wordt van de invloed van sociale 
omstandigheden op menselijk gedrag. 

Deze toerekening in termen van schuld is minder adequaat in een sa-
menleving, waarin door globalisering, arbeidsdeling en technologische 
ontwikkeling het handelen van individuen verbonden is met een veel-
heid van andere mensen, wier leven afhangt van hetgeen wij doen en van 
wie wij op onze beurt afhankelijk zijn. Een samenleving kortom, waarin 
de causaliteitsketens langer en gecompliceerder zijn geworden. De in 
een dergelijke samenleving tot ontwikkeling komende risicoaansprake-
lijkheid is niet langer gefundeerd op niet ter discussie staande, traditio-
neel bepaalde, normen en waarden. 

Kenmerkend voor het denken in termen van risico is dat men zich be-
wust toont van de invloed van sociale determinanten op het gedrag van 
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individuen en dat in beginsel een veelheid van overwegingen naast de 
verantwoordelijkheid van de schadeveroorzaker bij de rechtvaardiging 
van de toerekening wordt betrokken, zoals de positie van het slachtoffer, 
de preventie van schade, de mate waarin beide partijen zich verzekerd 
hebben en de sociale wenselijkheid van riskante activiteiten. Ten op-
zichte van de schuldaansprakelijkheid, die sterk gefundeerd was op van-
zelfsprekende waarden en normen, belichaamt de risicoaansprakelijk-
heid de mogelijkheid van een meer overwogen, meer reflectieve, wijze 
van toerekenen van schade. Met de opkomst van risicoaansprakelijkheid 
hangen echter een aantal ontwikkelingen samen die verhinderen dat 
deze mogelijkheid zomaar gerealiseerd wordt. Daarover gaat het in het 
vervolg van deze tekst. 

Verantwoordelijkheden op drift 

Wetenschappelijke deskundigheid 

18 

Een toerekening op grond van risico veronderstelt een op de toekomst 
gerichte oriëntatie, waarbij men zich laat leiden door, door deskundigen 
vastgestelde, risicotaxaties. Juist omdat in de hoogindustriële samenle-
ving de band tussen handelen en effecten van handelen voor leken nau-
welijks inzichtelijk is, zijn zij gedwongen zich te verlaten op wetenschap-
pelijke kennis. Maar juist die deskundigheid heeft een steeds meer 
ambivalente positie gekregen. Enerzijds zijn mensen, juist omdat zij ge-
varen niet meer met het blote oog op grond van eigen ervaringen kun-
nen taxeren, meer dan vroeger afhankelijk van mensen met bijzondere 
(technische) expertise. 

Tegelijkertijd hebben zij minder hoge verwachtingen van wat natuur-
wetenschappelijk inzicht vermag. Risicotaxaties worden gewantrouwd 
omdat, het is al gezegd, specialisten er vaak tegenstrijdige opvattingen 
op na houden. Weliswaar is het altijd al een kenmerk van het weten-
schappelijk bedrijf geweest dat men twijfelt aan elkaars opvattingen en 
deze kritisch ondervraagt. Maar in de moderne samenleving, waarin 
deze kennis direct relevant is voor het dagelijkse leven - bij vragen of 
men fosfaathoudende wasmiddelen moet vervangen door alternatieven 
of niet, of men al of niet rundvlees moet eten enzovoort - vertaalt de on-
enigheid onder deskundigen zich al gauw in scepsis onder leken: Welke 
risicotaxatie is juist, welke deskundige kan men nu vertrouwen? 

Deze scepsis wordt nog eens extra gevoed door het groeiende inzicht 
dat de zegeningen van de economische en technologische ontwikkeling 
hun keerzijde hebben in de gedaante van milieuvervuiling, broeikasef-
fect en het ontstaan van nieuwe epidemieën (Giddens, 1994). Waar de 
ervaring van leken geen uitgangspunt meer kan vormen en men minder 
kan vertrouwen op wetenschappelijke risicotaxaties ontstaat morele on-
zekerheid en wordt het moeilijker om op een overwogen wijze schade en 
verantwoordelijkheid toe te delen. 
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Globalisering 

Terwijl schuld nog in verband stond met vertrouwde morele noties bin-
nen een begrensde gemeenschap, zoals die omtrent een goed huisvader 
of een goede werkgever, wordt het denken in termen van risico geken-
merkt door het feit dat categorieën van mensen in lange ketens van af-
hankelijkheid met elkaar verbonden zijn. Het gaat om automobilisten 
versus fletsers, om volwassenen versus jeugdigen, producenten versus 
consumenten, om groepen wier activiteiten en belangen worden gezien 
in termen van een maatschappelijk evenwicht. In een, zeker in econo-
misch opzicht, sterk in de internationale gemeenschap geïntegreerde 
samenleving als Nederland betekent dat, dat grensoverschrijdende 
afhankelijkheden relevant worden. 

De criteria die moeten bepalen welke vervuiling toelaatbaar is, of hoe 
een goed fabrikant met het milieu behoort om te gaan, zijn niet langer 
gefundeerd op vanzelfsprekende normen van behoorlijk gedrag, maar 
worden mede bepaald door fluctuaties op de wereldmarkt. Indien 
milieu-activisten een chemisch bedrijf met behulp van het aansprake-
lijkheidsrecht zouden willen dwingen tot reductie van de uitstoot van 
giftige stoffen, zal het recht rekening houden met de kosten van preven-
tie, die sterk afhankelijk zijn van de internationale concurrentiepositie 
van het chemisch bedrijf, dat moet wedijveren met bedrijven in landen 
waar nauwelijks restricties met het oog op het behoud van het milieu 
worden gesteld. 

Wat van een 'goed' ondernemer verlangd mag worden wordt mede 
bepaald door een, met wijzigingen in het internationale economische 
krachtenveld wisselende, kostencalculus. Wanneer deze grensoverschrij-
dende fluctuaties als dictaten worden opgevat, wordt het voor mensen 
moeilijk vragen omtrent aansprakelijkheid te relateren aan morele nor-
men die binnen hun meer begrensde leefwereld betekenis hebben. 

Berekenend gedrag 

19 

Wil risicoaansprakelijkheid een meer reflexieve moraal belichamen dan 
zullen betrokkenen zo min mogelijk uitgesloten mogen worden van de 
meningsvorming over kwesties van aansprakelijkheid en moet in begin-
sel de mogelijkheid bestaan om een breed scala van politieke en morele 
overwegingen aan de orde te stellen. De wijze echter, waarop risico- 
aansprakelijkheid institutioneel is ingebed, maakt dat morele overwegin-
gen al snel in het gedrang komen, omdat belangenstrijd en calculerend 
gedrag de overhand krijgen. 

Ten eerste veronderstelt het proces van de verdeling van risicoaanspra-
kelijkheden een constellatie, waarin niet, zoals bij schuldaansprakelijk-
heid, het slachtoffer tegenover de dader staat, maar waarin grote organi-
saties, zoals verzekeringsmaatschappijen, vakbonden, 
consumentenorganisaties en milieu-organisaties met elkaar onderhan- 
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delen over de vraag welke categorie van personen de lasten van de ris-
kante activiteiten moet dragen. Daarbij gaat het niet meer zozeer om het 
toetsen van de kwaliteit van gedrag aan morele standaarden, maar om 
het bepalen van de prioriteit van verschillende handelingsmogelijk-
heden. Zo kan het gaan om de vraag hoeveel vervuiling een bepaald 
produktieniveau waard is. Een vraag die een oordeel vergt over iets dat 
inzet is van een strijd tussen betrokken organisaties en belangengroe-
pen. In onderhandelingen waarbij grote belangen op het spel staan - zo-
als de financieel-economische van verzekeringsmaatschappijen - komt 
het tot een compromis. Het heilige is er dan wel van af: normen zullen al 
gauw beschouwd worden als het resultaat van belangenstrijd. 

Belangen zullen ook de oriëntatie ten opzichte van risico's kleuren. 
Angstgevoelens kunnen lucratief zijn voor bepaalde bedrijven, zoals de 
veiligheidsindustrie. Het ligt voor de hand dat zij niet de minst alarme-
rende risicotaxaties in omloop zullen brengen bij hun streven hun pro-
dukten aan de man te brengen. 

Ten tweede bevordert het karakter van moderne verzekeringen, die zo 
direct met risicoaansprakelijkheid gelieerd zijn, dat de premieplichtigen 
en uitkeringsafhankelijken zich calculerend opstellen. Deze scheppen 
een anonieme en abstracte band tussen mensen, die niet langer de 
plicht in het leven roept zich bijzonder in te zetten ten opzichte van an-
deren die door tegenslag getroffen zijn. Diegenen die premieplichtig zijn, 
zijn er doorgaans op uit hun bijdrage zo beperkt mogelijk te houden. 
Diegenen die een uitkering ontvangen, zullen al snel proberen op grond 
van hun nood voor een maximale compensatie in aanmerking te komen. 

Tenslotte ligt in risicoaansprakelijkheid en moderne verzekeringen een 
model van preventie besloten dat calculerend gedrag veronderstelt. Het 
streven schade te voorkomen wordt niet afgedwongen met behulp van 
een repressieve reactie op verwijtbaar handelen, maar door met behulp 
van financiële prikkels mensen en organisaties tot risicomijdend gedrag 
aan te zetten. Een dergelijk preventiebeleid appelleert niet aan morele 
opvattingen over hetgeen vanuit het oogpunt van veiligheid geboden is, 
maar zendt het signaal uit dat riskant gedrag in beginsel is toegestaan, 
waarbij het aan de voor risico's aansprakelijk gestelden wordt overgela-
ten om op grond van kostencalculaties de optimale gedragswijze te be-
palen. Men heeft het recht te vervuilen, of gevaarlijke arbeid te (laten) 
verrichten zolang men daar maar voor betaalt. 

Een dergelijke signaal heeft een sterk eendimensionaal karakter, want 
ontbeert de morele bijval die repressieve normen doorgaans krijgen en 
die de handhaving ondersteunt. Een berekenende oriëntatie veronder-
stelt een minimaal respect voor de wet. Wanneer de handhaving van het 
recht geen beroep meer doet op een morele overtuiging, maar slechts op 
grond van kosten en batenanalyses functioneert, is er al gauw een voe-
dingsbodem voor fraude en bedrog (Braithwaite, 1994). 
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Het moderne denken over aansprakelijkheid heeft een sterk instrumen-
teel karakter en bezit daarmee een grote mate van functionele rationali-
teit. Het is in veel opzichten juist deze instrumentalisering geweest die 
maakt dat het moderne denken getoetst aan standaarden van substan-
tiële rationaliteit tekort schiet. De instrumentele, beleidsmatige en 
toekomstgerichte, toedeling is afhankelijk van risicotaxaties van experts, 
wier oordeel mensen met steeds meer scepsis bejegenen. 

Verder wordt de afweging van aansprakelijkheid bepaald door een 
nauwelijks te beheersen krachtenveld dat de grenzen van naties over-
schrijdt. Tenslotte is de vormgeving van risicoaansprakelijkheid op zo'n 
wijze ingebed, dat deze bepaald wordt door de zelfstandige dynamiek 
van organisaties, en dat mensen en organisaties zich eerder op een bere-
kenende wijze op risico's oriënteren dan op een wijze waarbij morele 
overwegingen de doorslag geven. 

De ambivalente houding ten opzichte van wetenschap, het besef van 
internationale afhankelijkheid, en de scepsis voedende calculerende op-
stelling, maken dat mensen slecht in staat zijn een verband te leggen tus-
sen de vormgeving van normen van aansprakelijkheid en de morele no-
ties die gestoeld zijn op hun dagelijkse ervaringen. Het maakt dat het 
moeilijk wordt de overwegingen waarop aansprakelijkheid moet worden 
toebedeeld in een betekenisvolle samenhang te integreren. 

In de hedendaagse samenleving voltrekken zich echter een aantal ten-
densen die aantonen dat de éénzijdige ontwikkeling van functionele ra-
tionaliteit problematisch wordt. Risicoaansprakelijkheid heeft zich ont-
wikkeld in het voetspoor van een toenemende beheersing van 
menselijke verhoudingen in die zin dat men steeds meer geneigd is ge-
beurtenissen aan menselijk ingrijpen of menselijke nalatigheid toe te 
rekenen. Schuyt (1995) heeft naar dit aspect van functionele rationalise-
ring verwezen, als een gang van fatum naar factum: men wil zich niet 
meer neerleggen bij het eenmaal gegeven levenslot, maar dit zelf ter 
hand nemen. 

Dit kwam voor het eerst tot uitdrukking in een toenemende beheer-
sing van de natuur. Vanaf het einde van de negentiende eeuw wordt ook 
gepoogd de menselijke verhoudingen te beheersen. Dit heeft zijn hoog-
tepunt bereikt met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, waarin de 
veronderstelling van de maakbaarheid van de samenleving ertoe heeft 
geleid dat de gedachte van de onvermijdelijkheid van het levenslot naar 
de achtergrond is gedrongen. De mogelijkheid tot compensatie wordt nu 
algemeen verwacht. Kunnen rampen niet vermeden worden dan worden 
de slachtoffers in ieder geval in financieel opzicht schadeloos gesteld. 

Het is dezelfde verwachting van maakbaarheid, van de beheersing van 
de natuur en menselijke verhoudingen, die nu serieus haar grenzen lijkt 
te bereiken. In de moderne, hoogindustriële samenleving worden risico's 
in het leven geroepen, zoals opwarming van het klimaat, radioactieve 
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straling, nieuwe epidemieën, ziek vlees enzovoort, die zich nauwelijks 
meer laten controleren. Maar ook de beheersing van menselijk leed, die 
in de verzorgingsstaat is vormgegeven, stuit op haar grenzen, waar calcu-
lerend gedrag steeds weer onvoorziene gevolgen oproept. De bijeffecten 
van een ver doorgevoerde functionele rationaliteit lijken niet langer ver-
waarloosd te kunnen worden, maar gaan het politieke debat en de dage-
lijkse zorgen van mensen in toenemende mate domineren. De tendens 
gericht op een toenemende beheersing van de natuur en menselijke ver-
houdingen stuit op een nieuwe ervaring van noodlot, de ervaring dat de 
samenleving geconfronteerd wordt met gevaren die ogenschijnlijk bui-
ten de menselijke beschikkingsmacht liggen. In feite gaat het om risico's 
die het onbedoelde effect zijn van in complexe ondoorzichtige samen-
hangen met elkaar verbonden handelingen. 

Het politieke bedrijf wordt in toenemende mate gedwongen te reage-
ren op deze problemen. In plaats van de produktie en verdeling van goe-
deren gaat het steeds meer om de beheersing, vermijding en verdeling 
van risico's. Deze ontwikkeling kan inspireren tot een heroverweging van 
onze instituties en de grondslagen van de rationaliteit die de dynamiek 
van onze samenleving bepaalt. Ten aanzien van risicoaansprakelijkhe-
den zou dat kunnen betekenen dat de mogelijkheid van een reflectieve, 
op een breed scala van politieke en morele overwegingen gefundeerde, 
toerekening beter wordt benut. 
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Risicopercepties en 

risicoreacties in een 

moderniserende samenleving 

dr. B. de Vroom en drs. R.A. Bal *  

De perceptie van uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in ter-
men van mogelijke risico's is een typisch produkt van onze modernise-
rende samenleving. Technologische, wetenschappelijke en politieke ont-
wikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om niet alleen allerlei 
natuurlijke, sociale en psychologische causaliteiten waar te nemen, maar 
ze ook tot op grote hoogte te beheersen. De wetenschap levert ons de 
kennis om verbanden tussen gedrag, handelen en ongewenste effecten 
te leggen. Zo hebben we geleerd dat er een verband is tussen lichame-
lijke hygiëne, kwaliteit van voedingsmiddelen en gezondheid. De tech-
nologische ontwikkeling heeft de middelen geleverd om de ongewenste 
effecten zoveel mogelijk te beperken. De politieke modernisering heeft 
ondermeer geleid tot politieke concepten als democratie, recht- en ver-
zorgingsstaat. Op hun beurt hebben die de beheersing van risico's tot een 
politieke zaak gemaakt in de zin dat ze worden verbonden met vragen 
van verantwoordelijkheid en schadeloosstelling. Terwijl de ontwikkeling 
van de rechtsstaat en verzorgingsstaat de collectieve verantwoordelijk-
heid voor de afwenteling van uiteenlopende sociale en individuele 
risico's tot uitdrukking brengt voegt de individualiseringstrend een 
nieuwe dimensie toe: de individuele verantwoordelijkheid. 

Risicopercepties en risicoreacties in de moderniserende samenleving 
komen steeds meer tot stand in een mix van uiteenlopende 'kennis-
sferen' (wetenschap, recht, beleid en publieke opinie), van uiteenlo-
pende betrokkenen (overheden, beleidmakers, deskundigen, particuliere 
organisaties, sociale groepen en individuen) en van collectieve en indivi-
duele verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de mate en aard van deze 
mixen variëren niet alleen risicopercepties, maar ook de risicoreacties. 

Met name op dit laatste willen we hier in gaan. Aan de hand van een 
aantal actuele risico-thema's willen we laten zien dat de relatie tussen 
risicoperceptie en beheersbaarheid tot uiteenlopende maatschappelijke 
interventies kan leiden. We onderscheiden een vijftal verschillende 
maatschappelijke reacties: uitsluiting, regulering, calculering, onderhan-
deling, anti-modernisering. 
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Voor een deel vallen de onderscheiden reacties samen met drie histori-
sche fasen in de ontwikkeling van onze samenleving. Uitsluitingsreacties 
worden als dominant gezien van de traditionele samenleving. Regule-
ring, calculering en onderhandeling worden vooral gezien als uitdruk-
king van de modernisering, ofwel de moderne samenleving. De anti-
moderniserende reactie wordt als uitdrukking van de postmoderne 
samenleving gezien. Hoewel de verschillende reacties als een historische 
ontwikkeling kunnen worden gezien blijken ze in de praktijk van alledag 
nog vaak naast elkaar voor te komen, zoals we hieronder zullen illustre-
ren aan de hand van een aantal actuele risico's. 

Aids is een van de actuele risico's. De HIV/Aids-epidemie wordt als een 
ernstige bedreiging gezien van één van de fundamentele waarden van de 
moderne verzorgingsstaat: het fysieke en psychische welzijn van de bur-
ger. Dit risico is in die zin een relatief uniek fenomeen omdat de mo-
derne samenleving wordt geconfronteerd met een gezondheids-
bedreiging die niet met de beschikbare medisch-technologische 
middelen is op te lossen. Er is (nog steeds) geen afdoende medische re-
medie en aanvankelijk was er ook geen enkel inzicht in oorzaak en wijze 
van verspreiding. 

Wat in het begin wel duidelijk lijkt is dat Aids zich vooral bij mannen 
met homoseksuele contacten schijnt voor te doen. Het eerste geval van 
Aids in Nederland werd in de publieke aandacht gebracht op een sympo-
sium onder de titel Fatale ziekten bij promiscue homoseksuelen (Acade-
misch Medisch Centrum, mei 1982), en verscheen de volgende dag in de 
Volkskrant met de kop 'Nieuwe 'homoziekte' eist eerste slachtoffer' 
(Couthino, 1989). 

Het is de combinatie van de wetenschappelijke onzekerheid, de ge-
heimzinnigheid van de ziekte en de specifieke getroffen groep die tot een 
grootscheepse media aandacht leidt en niet zozeer de risico-ervaring van 
velen. Voor grote delen van de bevolking is Aids (nog) geen directe erva-
ring; men heeft Aids nog niet in de onmiddellijke kring van familie of 
bekenden meegemaakt. Aids is vooral via de televisie, radio, kranten, 
tijdschriften, omvangrijke voorlichtingscampagnes binnen de huiska-
mers, de schoollokalen en de publieke ruimte gebracht. Rosenberg 
spreekt in dat verband van Aids als een media realiteit, 'both exaggerated 
and diminished as it is articulated in forms suitable for mass constunp-
tion'; de meeste mensen zijn 'spectators, in but not ofthe epidemic' 
(Rosenberg, 1989)'. 

Door de media is Aids voor grote delen van de bevolking gaan 'leven' 
en is de angst dat ook zij getroffen zouden kunnen worden toegenomen; 
daarbij heeft (niet alleen in de VS) het 'Rock Hudson effect' een belang- 
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rijke rol gespeeld.' Ook in Nederland stort de massamedia zich vol over-
tuiging op Aids en vooral ook op de incidenten die een hoge consump-
tieve waarde hebben, zoals de affaire Buck/Goudsmit laat zien. 

Deze affaire had betrekking op de door Buck en Goudsmit geclaimde 
werkzaamheid van een middel tegen Aids. Op 12 april 1990 volgde hier-
over een uitzending van de NOS die leidde tot een lawine van publiciteit. 
'Vervolgens ontstaat er echter een rel waarbij eerst Bucks werk en daarna 
Goudsmits aandeel aan een officieel onderzoek worden onderworpen. 
Het artikel in Science dat aanleiding is geweest tot de publiciteit moet 
warden ingetrokken. Buck neemt onder druk van zijn universiteits-
bestuur ontslag en Goudsmit wordt publiekelijk op de vingers getikt voor 
zijn aandeel in het onderzoek De affaire gaat gepaard met hooglopende 
emoties binnen de gemeenschap van HIV-geïnfecteerden en met discus-
sies over de rol van zowel de media als de wetenschap in het bekend ma-
ken van medisch gevoelige onderzoeksresultaten' (Hagendijk en Meeus, 
1993, p. 148). 

De cruciale vraag is wie moet ingrijpen en hoe? Doordat het probleem 
zich in eerste instantie als een media realiteit aandient zien we ook een 
sterke publieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van allerlei opvattin-
gen en percepties over de oorzaak en de meest gewenste bestrijding. Een 
van de reacties is het traditionele patroon van framing en blaming om 
het onbegrepene te duiden (Rosenberg, 1989, pp. 9-10; Brandt, 1987, pp. 
183 e.v.). Traditionele waarden en normen worden naar voren gehaald - 
onder andere ten aanzien van 'slecht, zondig en immoreel' gedrag - en 
de schuld wordt bij bepaalde groepen gelegd. 

In zekere zin kunnen we echter ook bepaalde beleidsreacties en epide-
miologische concepten in het verlengde van een dergelijk framen en bla-
men duiden. Met name concepten als 'risicogroep' en 'risicogedrag' kun-
nen gemakkelijk de schuldvraag bij specifieke groepen neerleggen, 
vooral als het gedrag dat aan die groepen wordt toegeschreven al tot de 
taboesfeer behoort, zoals homoseksualiteit, intra-veneus druggebruik en 
heroïneprostitutie. 

De parallel met een epidemie als de cholera in de vorige eeuw dringt 
zich op. Hier werd de schuld gelegd bij de armen ('t Hart, 1990, pp. 49). 
Door hun 'leefwijze, voeding, hygiëne, huisvesting, seksualiteit of drank-
gebruik riepen zij niet alleen de plaag over zichzelf af, maar bedreigden 
daarmee ook de gezondheid van de rijken' (De Swaan, 1989, p. 131). 

De dominante maatschappelijke respons was niet die van een strijd 
tegen de ziekte, maar tegen de zieken. Het is de angst voor het onbe- 

1 A.M. Brandt (1987) zegt daarover: 'The death of Hudson in October 1985 reflects the 

paradoxical relationship of Aids and the media. Hudsons death became the occasion for 
the recognition that Aids was a vast problem,that Merited more attention; his death put a 

human face on the epidemic for many Americans (...) It also led to heightened fears of 

Midden disease. Who knew who was gay? Who knew who might have the disease..: 
(p. 193). 
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kende waardoor men zich tegen de personen met de symptomen van de 
ziekte keerde, zoals dat in de middeleeuwen bij lepra het geval was: 'The 
evil of leprosy was regarded as a punishment sent by God, against which 
Illunan resistance was of no avail. Whoever was struck by this punish-
ment was considered impure and sinful, and was treated as such - with 
stigmatization and ostracism (...). The treatment of lepers was not based 
upon any precise knowledge of the nature of transmission of the disease 
but rather on disgust and fear' (Goudsblom, 1986, pp. 165-166). 

Zoals gezegd, zien we ten aanzien van de HIV/Aids epidemie (aanvan-
kelijk) ook een reactie die zich niet tegen de ziekte, maar tegen de getrof-
fenen ofwel leden van veronderstelde `risicogroepen' keerde. De veron-
derstelling dat in de moderne samenleving de combinatie van 
democratische rechtsstaat en ontwikkelde verzorgingsstaat een eendui-
dige drempel heeft opgeworpen tegen uitsluiting, stigmatisering, dwang 
en controle van individueel gedrag als middelen om ziektes te beheersen 
gaat in het geval van de Aids-epidemie niet op (De Vroom, 1995). 

Recentelijk zien we in een aantal landen een verschuiving in risico-
perceptie en risicobeheersing. In plaats van riskgroups wordt steeds 
meer gesproken van groups at risk waarbij het (impliciete) perspectief 
verschuift van 'groepen die risico's veroorzaken' naar 'groepen die met 
risico's worden geconfronteerd'. Deze omkering in perspectief effent 
mede de weg voor een risicobeheersing waarbij de groepen zelf meer 
betrokken (kunnen of moeten) worden. We zien dit onder andere tot ui-
ting komen in een 'onderhandelingsperspectief zoals hieronder verder 
uitgewerkt. 

Modernisering en beheersing van risico's 

Regulering 
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Terwijl het traditionele reactiepatroon vooral bepaald wordt door uitslui-
ting en dwang, wordt het moderne reactiepatroon (aanvankelijk) vooral 
bepaald door wat we hier als het reguleringsperspectiefhebben aange-
duid. Dit perspectief hangt samen met de ontwikkeling van de 'maakbare 
samenleving', waarbij risico's worden gezien als ongewenste neveneffec-
ten van een op zichzelf gewenste ontwikkeling van de industriële samen-
leving. 

Een kenmerk van deze industriële samenleving is de belangrijke rol 
van wetenschap en technologie, die tevens een groot geloof in de moge-
lijkheden van de beheersing van de natuur en leefomstandigheden (on-
der andere ziekte en gezondheid) tot gevolg hebben. Dit geloof in be-
heersing, controle ofwel 'maakbaarheid' vindt zijn weerslag in 
toenemende wetgeving, regulering en overheidsbemoeienis. Dit optimis-
tische geloof in de mogelijkheid om alle levens- of gezondheids-
bedreigende situaties te beheersen ontwikkelt een tweetal typen ver-
wachtingen, die door de Amerikaanse rechtssocioloog Friedman (1985) 
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worden aangeduid als de expectation of justice en de expectation of re-
compense. Omdat het idee is ontstaan dat wetenschap en technologie in 
staat zijn om alle mogelijke risico's te beheersen ontstaat het gevoel dat 
men daarom ook recht heeft op een 'schadevrij bestaan', op een 'eerlijke 
behandeling' en niet alleen voor de rechtbank, maar in alle mogelijke 
privé- en werksituaties. En als onverhoopt toch schade wordt geleden 
dan lijkt een schadeloosstelling op zijn plaats. 

Er ontstaat een algemene verwachting dat altijd iemand zal betalen 
voor welke calamiteit dan ook (tenzij het duidelijk 'eigen schuld' is). 
Beide verwachtingspatronen hebben ook geleid tot een nog sterkere 
overheidsbemoeienis met talloze sferen van de samenleving, waarbij ge-
zondheid en leefomstandigheden van de burgers een zeer grote nadruk 
krijgen. 

Dit perspectief vindt zijn weerslag in talloze vormen van regelgeving, 
normering en sociale verzekeringen. Een van de duidelijkste voorbeel-
den waarbij vanuit dit perspectief gepoogd is risico's te beheersen betreft 
het verkeer. De juridisch-hiërarchische benadering van de verkeers-
risico's hebben echter niet geleid tot het beoogde resultaat. Dat geldt 
eveneens voor de aantasting van het milieu door het verkeer. 

Als reactie op dit gedeeltelijke falen van het reguleringsperspectief ont-
wikkelen zich twee andere beleidsreacties. De ene sluit aan op het calcu-
lerende, de andere op het onderhandelingsperspectief (De Vroom, Van 
der Ent e.a., 1995). 

Calculering 
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Het calculeringsperspectief hangt enerzijds samen met de toegenomen 
wetenschappelijke kennis over alle mogelijke risico's en de verschillende 
manieren om daar mee om te gaan en anderzijds met de toegenomen 
individualisering en mondigheid van burgers. 

Deze twee ontwikkelingen staan bovendien niet los van elkaar. Zo 
heeft de Britse antropologe Mary Douglas (1992) laten zien dat de con-
ceptualisering van gebeurtenissen als risico's, mede gevoed door de pro-
duktie van wetenschappelijke kennis, sterk heeft bijgedragen aan de 
individualiseringstendens. Mede hierdoor kunnen de aldus ontstane 
risico's ook ingebracht worden in een juridisch systeem van aansprake-
lijkheid. 

In Nederland hebben ook de opkomst van zowel particuliere als so-
ciale verzekeringen bijgedragen aan deze ontwikkelingen. Zo stelt Horst-
man (1996) in haar analyse van de opkomst van levensverzekeringen dat: 
'(n)iet de wetenschap die de voorspelling mogelijk maakt, noch de maat-
schappij die de voorspelling eist, maar de individuele verzekerings-
kandidaat wordt impliciet verantwoordelijk gesteld voor zijn ongunstige 
levenskansen en voor het keren van die kansen.' 

Vanuit het calculeringsperspectief wordt aangenomen dat burgers zeer 
wel in staat zijn en daarom ook een eigen verantwoordelijkheid hebben 
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om de risico's waarvoor ze staan af te wegen en hun gedrag daarop af te 
stemmen (wel/niet roken, wel/niet veilig vrijen, wel/niet autorijden, en-
zovoort). Het is dan tevens ook een individuele verantwoordelijkheid en 
afweging om eventuele schades zelf te verzekeren. 

Vanuit dit perspectief wordt dan ook veel waarde gehecht aan het ver-
strekken van veel informatie en voorlichting over mogelijke risico's en 
mogelijke gedragsaltematieven om die risico's te beperken. De effectivi-
teit van een dergelijke voorlichtingsbenadering gebaseerd op 'risico-
verwachtingen' wordt binnen de wetenschap betwijfeld. De recente ont-
wikkelingen inzake rookgedrag en ook ten aanzien van veilig vrijen lijken 
dat te bevestigen. 

Onder anderen Hirsclunan (1982) stelt dat gedragsverandering niet 
(alleen) op basis van informatie over toekomstige risico's plaatsvindt 
maar ook (vooral) op basis van risico-ervaringen. Het voor beleidsdoelen 
aanspreken van dergelijk ervaringen komt tot uiting in het perspectief 
van onderhandelend of horizontaal besturen, zoals hier onder verder 
uitgewerkt. 

Onderhandeling 
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Het onderhandelingsperspectief sluit vooral aan op de veronderstelling 
dat de vaststelling van problemen, de acceptatie of afwijzing van be-
paalde problemen en de wijze waarop een bepaalde uitkomst wordt be-
reikt door middel van ruil en onderhandeling totstandkomen (zie onder 
anderen Stout en Hoekema, 1993; Benz, 1994). 

Ten aanzien van risico's betekent dit dat risicotaxatie en -acceptatie 
niet meer het uitsluitende domein is van een kleine groep van specialisti-
sche deskundigen of vakambtenaren, maar dat taxatie, acceptatie en 
eventuele schadeloosstelling in een proces van ruil en onderhandeling 
worden vastgesteld, waarbij uiteenlopende typen kermis, verschillende 
belangen en verschillende opvattingen een rol kunnen spelen. Risico-
vaststelling en -afwikkeling is daarmee een politiek proces geworden, 
waarbinnen beslissingen worden genomen over de aanvaardbaarheid 
van bepaalde risico's en de eventuele noodzaak of wenselijkheid van 
gedragsveranderingen. 

We zien dergelijke trends op onder meer het terrein van het Aids-, 
drugs- en verkeersbeleid. Een interessant voorbeeld is in dit verband de 
vaststelling van technische normen om risico's in de arbeidssfeer te be-
perken, de zogenaamde Maximaal Aanvaarde Concentratie of MAC-
waarde. Deze normen worden vastgesteld in een getrapte procedure 
waarbij achtereenvolgens deskundigen, maatschappelijke belangengroe-
pen van werkgevers en werknemers en de overheid, in casu het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gezondheidkundige wen-
selijkheid en de economische-technische en politieke haalbaarheid van 
de norm vaststellen. Zoals de naam al aangeeft worden MAC-waarden 
niet verondersteld de absolute aanvaardbaarheid van mogelijk 
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gezondheidsschadelijke blootstelling aan te geven, maar vormt de norm 
de weerslag van hetgeen door de betrokkenen 'aanvaard' wordt. 

MAC-waarden zijn met andere woorden erkende sociale constructies 
van veiligheid, waarin expliciet is aangegeven dat over de gezondheids-
kundige dimensie maatschappelijk onderhandeld kan worden en wordt. 
Risico's zijn met andere woorden geen objectief gegeven dat onproble-
matisch door deskundigen kan worden aangeleverd, maar worden in een 
ondérhandelingsproces tussen verschillende typen actoren vastgesteld 
Bal en De Vroom, 1993). 2  

Modernisering als risico 

Terwijl in de hierboven beschreven perspectieven een gemeenschappe-
lijke noemer kenbaar is in de zin van risico's als ongewenste, maar be-
heersbare neveneffecten van een 'moderne' samenleving, staat in het 
vierde perspectief de moderniteit zelf als voornaamste risico-bron cen-
traal. 

In dit perspectief bedreigt het toenemend aantal risico's het 
moderniseringsproces zelf en kunnen de traditionele moderne politieke, 
juridische en wetenschappelijke instituties hier niet langer het hoofd aan 
bieden. Sterker nog, deze moderne instituties vormen zelf de hoofdoor-
zaak in de produktie en instandhouding van die risico's. In zekere zin laat 
dit perspectief zich dan ook karakteriseren als anti-modern, hoewel de 
termen postmoderniteit (Lyotard, 1984), hypermoderniteit (Beck, 1986) 
en amodernitelt (Latour, 1993) meer ingang hebben gevonden. 

Achteraf kunnen twee publikaties als beginpunten voor de ontwikke-
ling van dit perspectief worden gezien, die beide op het zelfde moment, 
maar op geheel andere wijze vorm gaven aan een gevoel van onbehagen 
met de moderniteit. In de eerste plaats wees Rachel Carson in Silent 
spring op de destructieve gevolgen van het moderne technologische 
landbouwsysteem (Carson, 1962). Als gevolg van gerationaliseerde 
landbouwtechnieken zoals mono-culturen en het massale gebruik van 
bestrijdingsmiddelen dat daar mee gepaard gaat dreigt de natuur ten 
gronde te gaan. Technische vooruitgang als produkt van wetenschappe-
lijke kennis en het onvermogen om hier vanuit maatschappelijke organi-
saties adequaat op te reageren zorgen in Carsons' perspectief voor een 
waarlijk stille lente. Tegelijkertijd stelde Thomas Kuhn in The structure of 
scientific revolutions het vermogen van de wetenschap tot het aanleveren 
van objectieve kennis ter discussie (Kuhn, 1962). Waar in de moderne 
wetenschapsfilosofie waarheidsaanspraken als universeel en tijdloos 
worden gezien, wijst Kuhn juist op de lokale en tijdgebonden aspecten 
van kennis. Waarheid kan alleen bestaan binnen een cognitief en sociaal 

2 Overigens wordt deze bemiddeling de afgelopen jaren steeds minder legitiem geacht en 

ontwikkelt zich hierdoor een grotere nadruk op het onderscheid tussen wetenschappelijke 

en maatschappelijke inbreng bij de vaststelling van MAC-waarden. 
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afgebakende eenheid - Kuhn heeft het over paradigmata en disciplinaire 
matrices - en heeft daarbuiten geen betekenis, laat staan geldigheid. 

Hoewel de in de decennia daarna ontwikkelde perspectieven zeer ver-
schillende diagnoses stellen ten aanzien van de problemen van de mo-
derniteit en zeer uiteenlopende oplossingsrichtingen aangeven, komen 
zij overeen waar het de lokalisering van de problemen betreft. Kernpunt 
hierin betreft het probleem van de representatie, zowel van de samenle-
ving (middels de democratische besluitvorming) als van de natuur (mid-
dels wetenschappelijke kennisproduktie). 

In de ogen van Beck, één van de krachtigste pleitbezorgers van het per-
spectief van de moderniteit als risico, zijn de moderne vormen van re-
presentatie toegesneden op een samenleving waarin de produktie en 
verdeling van rijkdom centraal staat. In de door hem gepostuleerde 
nieuwe samenleving, die zich laat kenmerken als een samenleving ge-
richt op de produktie en verdeling van risico's (de risico-samenleving) 
voldoen deze instituties niet langer. Hieraan liggen vijf fundamenteel 
verschillende kenmerken van de nieuwe risico's ten opzichte van de oude 
centraal. 

In de eerste plaats zijn de nieuwe risico's niet langer direct met de 
menselijke zintuigen waar te nemen. Waren in de negentiende eeuw de 
gevaren van armoede en honger nog direct ervaarbaar, de nieuwe risico's 
laten zich alleen kennen door de tussenkomst van experts. Anders ge-
steld: de relatie tussen kennis en ervaring is in de risico-maatschappij 
omgedraaid. Dit levert tevens een geheel ander wereldbeeld op, waarin 
de dingen niet meer zijn wat ze lijken, maar allerlei verborgen, bedrei-
gende kenmerken hebben. Een idyllisch volkstuintje blijkt een gifbelt te 
zijn; de broodnodige elektriciteit blijkt blootstelling aan kankerverwek-
kende magnetische velden met zich mee te brengen (zie voor dit punt 
ook Spit, 1995). 

In de tweede plaats zijn de schades van deze nieuwe risico's onom-
keerbaar. De voorradigheid van natuurlijke hulpbronnen is aan grenzen 
gebonden en de gevolgen van bij voorbeeld radioactieve straling en veel 
chemische stoffen zijn niet alleen veelal onbekend maar waar dat wel het 
geval is vaak ook niet meer te verhelpen. 

Een derde kenmerk is dat de aard en omvang van de nieuwe risico's 
dermate groot zijn dat vertrouwde antwoorden als verzekering en aan-
sprakelijkheid tekortschieten. De risico-samenleving is dus tevens een 
onverzekerbare samenleving, met alle consequenties van dien (zie ook 
Beck, 1996). In de vierde plaats laten de nieuwe risico's zich niet meer 
binden aan grenzen van tijd of plaats. In hetzelfde jaar waarin Risikoge-
sellschaft verscheen, liet de ramp met de kerncentrale in Tsjemobyl dit 
overtuigend zien: zelfs het IJzeren  Gordijn was niet genoeg om de ver-
spreiding van nucleaire straling te stuiten. Ook blijven risico's van bij 
voorbeeld chemische stoffen niet beperkt tot diegenen die er aan worden 
blootgesteld, maar wordt ook hun nageslacht met deze risico's gecon-
fronteerd. 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 5, 1556 	 32 

Als vijfde en laatste kenmerk is de wetenschap niet langer in staat af-
doende en eenduidige kennis over aard, omvang en bestrijding van mo-
gelijk schade te leveren. Wetenschappelijke controversen zijn aan de 
orde van de dag en het is steeds moeilijker geworden überhaupt een on-
derscheid te maken tussen normatieve stellingnamen en wetenschappe-
lijke kennis. 3  

Conclusies 

In de meeste moderne verzorgingsstaten zien we een mix van de be-
schreven perspectieven, waarbij afhankelijk van de specifieke kenmer-
ken van een land of van de aard van het onderwerp zich accent-
verschillen voordoen. Toch kunnen we in grote lijnen wel een zekere 
verschuiving constateren. Was aanvankelijk vooral het regulerings-
perspectief dominant, nu zien we vooral een mix van het calculerende 
perspectief, het onderhandelingsperspectief en het perspectief van de 
risicomaatschappij, waarbij zich verschillende accenten in verschillende 
landen lijken aan te dienen. Zo lijkt in de Verenigde Staten het calcule-
rende perspectief sterker ontwikkeld dan in de Westeuropese verzor-
gingsstaten. Bij de laatste zien we daarentegen meer een accent op het 
onderhandelingsperspectief. 

Het feit dat er geen sprake (meer) is van een eenduidig en eenzijdig 
reguleringsperspectief verklaart tevens de toenemende conflicten en 
controversen rond de zogenaamde 'nieuwe' risico's in onze samenleving, 
en met name die risico's waarbij leven en gezondheid in het geding zijn, 
zoals rond HIV/Aids, Asbest, DES, genetische manipulatie, milieuvervui-
ling en zeer recent de mad cow desease en de Amerikaanse toestanden 
rond elektromagnetische velden. De aanwezigheid van verschillende en 
soms conflicterende perspectieven op risico's verklaren ook de opkomst 
van nieuwe marktpartijen, zoals de groeiende 'veiligheidsindustrie' en de 
bloeiende praktijk van 'schade-advocaten' (in met name de VS), die 
winst kunnen behalen uit het exploiteren van verschillende risicotaxaties 
en waarbij we een sterke toename in schadeclaims kunnen waarnemen. 

Risicopercepties en risicoreacties kunnen met andere woorden niet in 
een eendimensioneel model worden getypeerd. Er bestaat niet zoiets als 
een eenduidige, door iedereen en voor altijd acceptabele definitie van 
wat een risico is. Noch kan er sprake zijn van een eenduidige beleids-
respons. Risicobeheersing veronderstelt in de huidige complexe samen-
leving steeds meer een combinatie van verschillende perspectieven, ver-
schillende betrokkenen en verschillende typen kennis (zie onder 
anderen Bijker, 1995). De aard en mate van deze mix wordt in belangrijke 
mate bepaald door de specifieke politieke en culturele omstandigheden 
en de specifieke kenmerken van het desbetreffende risico. 

3 Zie hiervoor algemeen Gieryn (1995) en voor een toepassing van de hier ontwikkelde 
ideeën Bal en Spit (1994). 
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Milieuaansprakelijkheid in de 
risicomaatschappij 
prof. dr. M.G. Faure, LL.M.*  

In dit themanummer dat is gewijd aan verzekering, aansprakelijkheid en 
risico, wordt terecht ook aandacht gevraagd voor de betekenis van de 
risicomaatschappij voor milieuschade. Gebruik makend van de rechts-
economische methodologie zal kort worden stilgestaan bij de volgende 
vraagstukken. De aandacht zal uitgaan naar de verschuiving van schuld 
naar risico bij milieuaansprakelijkheid, waarbij de vraag ook rijst wat de 
effecten daarvan zijn op preventief vlak. Daarnaast zal aandacht worden 
besteed aan de vraag of risicoaansprakelijkheid wel verzekerbaar is en in 
hoeverre individuele schuld onder verzekering nog een rol speelt. Bij dit 
alles mag niet worden vergeten dat ook van regulering een belangrijke, 
en voor het milieurecht wellicht primaire, preventieve werking uitgaat. 
De vraag rijst derhalve welke rol aan regulering toekomt in een tijd 
waarin steeds vaker over een terugtredende overheid wordt gesproken. 
Ter afsluiting worden enkele slotbedenkingen geformuleerd. 

Risicoaansprakelijkheld In het mIlleurecht 

Verschillende verschijningsvormen 

Indien, veralgemenend, de vraag wordt gesteld of binnen het milieurecht 
een tendens naar risicoaansprakelijkheid kan worden ontwaard, dient 
zulks zonder enige twijfel bevestigend te worden beantwoord. Natuurlijk 
zou men een uitgebreid betoog kunnen wijden aan de juridische finesses 
die uit de jurisprudentie voortkomen. Belangrijker lijkt het in het kader 
van deze bijdrage aan te stippen dat de vraag of een veroorzaker van 
milieuschade gehouden is deze schade te vergoeden niet langer uitslui-
tend afhankelijk is van diens 'fout' (in de zin van art. 1382 van de Code 
Civil) of van diens 'schuld'. 

De juridische verschijningsvormen van dit fenomeen kunnen echter 
nogal eens verschillen. In sommige gevallen is expliciet sprake van een 
objectieve aansprakelijkheid (voor een overzicht zie Faure en Van den 
Bergh, 1989). Dit is vooral het geval indien niet alleen de schuldvraag is 
komen te vervallen, maar ook toerekenbaarheidseisen zijn weggevallen. 
In dat geval brengt alleen de exploitatie zelve van een bepaalde risico- 
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volle activiteit de plicht tot schadeloosstelling bij een ongeval mee. Bo-
vendien is dan vaak de aansprakelijkheid ook nog gekanaliseerd naar een 
bepaalde exploitant. 

Vaak is deze kanalisatie ook exclusief, dat wil zeggen dat het slachtoffer 
uitsluitend de objectief aansprakelijke exploitant kan aanspreken en zich 
niet meer op de normale regels van de schuldaansprakelijkheid kan ba-
seren. Een dergelijke objectieve aansprakelijkheid met kanalisatie werd 
veelal ingevoerd ten gevolge van internationale verdragen. 

Opvallend genoeg zijn enkele daarvan precies op het terrein van de 
milieuschade tot stand gekomen. Dit is bij voorbeeld het geval voor de 
aansprakelijkheid voor kernongevallen (Van Maanen, 1986; Domsdorf, 
1993) en voor de aansprakelijkheid voor zeewaterverontreiniging veroor-
zaakt door olie (Brans en Bierbooms, 1993). In andere gevallen is sprake 
van een risicoaansprakelijkheid zonder kanalisatie. Dit geldt bij voor-
beeld voor de in het Nederlands burgerlijk Wetboek verankerde risico-
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. We-
derom betreft het een terrein dat sterk tegen het milieurecht aanleunt. 

Natuurlijk kan een afvlakking van schuldeisen zich ook voordoen zon-
der enig wetgevend ingrijpen, maar gewoon door een ruime interpretatie 
van het schuldvereiste, waarbij de klassieke aansprakelijkheid uit on-
rechtmatige daad formeel nog blijft bestaan. Indien de jurisprudentie bij 
voorbeeld zou aannemen dat het enkele feit een produkt op de markt te 
hebben gebracht dat schade heeft veroorzaakt reeds als onrechtmatig 
dient te worden bestempeld, vindt uiteraard een uitholling van het 
schuldvereiste plaats. Volgens sommigen heeft een dergelijke ontwikke-
ling zich ook in het milieurecht voorgedaan (dit standpunt wordt vooral 
verdedigd door Van Dunné), terwijl anderen volhouden dat buiten de 
gesignaleerde wettelijke risicoaansprakelijkheden nog steeds de schuld-
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad geldt (Vranken). 

Toch is een tendens tot objectivering van de aansprakelijkheid in het 
milieurecht onmiskenbaar. Dit geldt overigens niet alleen voor Neder-
land, maar bij voorbeeld ook voor België waar Bocken (1984) een ten-
dens 'van fout naar risico' ontwaart en waar een Interuniversitaire Com-
missie voor de Hervorming van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest 
recent een risicoaansprakelijkheid voor milieuschade bepleitte. 

Ook op Europees vlak is sprake van een gelijkaardige trend. De zojuist 
vermelde Nederlandse regeling inzake risicoaansprakelijkheid voor ge-
vaarlijke stoffen is ten dele ook een uitvloeisel van het Verdrag van Lu-
gano over hetzelfde thema. Ook een recent door de Europese Commissie 
gelanceerd Groenboek inzake het herstel van milieuschade kiest voor de 
risicoaansprakelijkheid (Spier, 1993). 

Normatieve grondslag 

Indien vervolgens de vraag wordt gesteld waarom nu op normatief vlak 
een risicoaansprakelijkheid voor milieuschade wordt ingevoerd, dient te 
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worden aangestipt dat aansprakelijkheidsregels steeds twee functies 
kunnen vervullen. In de eerste plaats kan van een aansprakelijkheids-
regel steeds een preventief effect uitgaan, terwijl in de tweede plaats, on-
der omstandigheden, ook een compenserend effect kan bestaan (Faure 
en Hartlief, 1995; Faure, 1995d). Beide argumenten worden in het juri-
disch betoog naar voren geschoven ter verdediging van de risico-
aansprakelijkheid, waarbij vooral de indruk bestaat dat het tweede in het 
juridisch betoog het zwaarste lijkt te wegen. 

Inderdaad, in beginsel verkrijgt het slachtoffer bij de toepassing van de 
gewone onrechtmatige daad geen schadeloosstelling, tenzij in hoofde 
van de dader schuld kan worden aangetoond. 'Ieder draagt zijn eigen 
schade' blijft onder schuldaansprakelijkheid het uitgangspunt. Natuur-
lijk kan toch vaak van schadevergoeding sprake zijn, meer bepaald in-
dien schuld in hoofde van de veroorzaker bestaat. Duidelijk is evenwel 
dat de klassieke schuldaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad de be-
nadeelde geen garantie geeft dat de veroorzaker tot schadeloosstelling 
zal worden gehouden. 

De risicoaansprakelijkheid doet dat nu juist wel. Deze compenserende 
functie van de risicoaansprakelijkheid, die de veroorzaker in beginsel 
steeds verplicht tot vergoeding van alle door hem veroorzaakte schade, 
vormt een belangrijk argument voor de verschuiving naar risico-
aansprakelijkheid. Daarbij spelen ook altijd distributieve overwegingen 
een rol. In het algemeen wordt vaak voorgehouden dat schadeloosstel-
ling het 'verstoorde evenwicht' tussen dader en slachtoffer zou dienen te 
herstellen (kritisch daarover is Posner, 1981). Bij milieuschade wordt dit 
herverdelend trekje in het aansprakelijkheidsrecht nog versterkt doordat 
ervan wordt uitgegaan dat de veroorzaker doorgaans een (vermogend) 
bedrijf is en de schadelijder ofwel een privaat persoon ofwel de overheid 
die saneringskosten diende te dragen. Teneinde te vermijden dat, in dat 
laatste geval, de schade door de collectiviteit dient te worden gedragen, 
wordt een verhaal op de veroorzaker bepleit. 

Ook in het juridisch betoog wordt het preventief effect van risico-
aansprakelijkheid wel eens gesignaleerd (onder meer expliciet in het ver-
melde Europese Groenboek), al wordt daaraan doorgaans toch niet te-
veel geloof gehecht. Vanuit een rechtseconomisch perspectief lijkt dit nu 
juist het belangrijkste argument voor de invoering van risicoaansprakelijk-
heid. Bij milieuschade gaat het immers doorgaans om zogenaamde uni-
laterale schadegevallen, dat wil zeggen ongevallen waarbij uitsluitend de 
veroorzaker het ongevalsrisico beïnvloedt. In dat geval biedt risicoaanspra-
kelijkheid het grote voordeel dat aan de potentiële veroorzaker prikkels 
worden gegeven alles in het werk te stellen om optimale preventieve 
maatregelen te nemen. 

Vergeleken met de schuldaansprakelijkheid heeft risicoaansprakelijk-
heid het voordeel dat de veroorzaker niet slechts de betamelijke zorg zal 
uitoefenen die de rechter ex post bij de beoordeling van de onrechtma-
tige daad zou vereisen, maar dat de potentiële dader alle preventieve 
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maatregelen zal nemen teneinde de schade op optimale wijze te voorko-
men. Het betreft dus ook maatregelen die moeilijk bij de beoordeling van 
de uitgeoefende zorg in het kader van de onrechtmatige daads-
beoordeling kunnen worden meegenomen (Shavell, 1980, 1987). 

Omdat risicoaansprakelijkheid meebrengt dat de totale sociale kosten 
van het ongeval op de schouders van de potentiële veroorzaker worden 
gelegd, wordt aangenomen dat deze, via een kosten-baten afweging, tot 
een optimale beslissing zal komen ten aanzien van de wenselijke preven-
tieve maatregelen om het ongeval te vermijden. In die zin wordt geargu-
menteerd dat risicoaansprakelijkheid bij milieuschade leidt tot een opti-
male internalisatie van de ongevalskosten (Faure, 1995a). 

Natuurlijk geldt dit voordeel van risicoaansprakelijkheid niet voor alle 
ongevallen. Vooral indien het om bilaterale ongevallen zou gaan, onge-
vallen dus waarin ook het slachtoffer het ongevalsrisico in belangrijke 
mate beïnvloedt, dient ook aandacht te worden gegeven aan de rol van 
het slachtoffer. Een klassiek voorbeeld van een ongevalssituatie waarbij 
ook het slachtoffer invloed op de totstandkoming van het risico kan uit-
oefenen is de verkeerssituatie. Voor zover dit bij milieuschade een rol zou 
spelen, wordt dit doorgaans opgelost door een medeschuldverweer, dat 
het slachtoffer voldoende prikkels zal geven om ook van zijn zijde de ver-
eiste preventieve inspanningen te leveren. Inderdaad lijkt dit voordeel 
van de risicoaansprakelijkheid op preventief vlak een belangrijk argu-
ment pro risicoaansprakelijkheid bij milieuschade. 

Het compensatieargument is niet zo sterk aangezien de enkele invoe-
ring van een risicoaansprakelijkheid weliswaar de potentiële veroorzaker 
steeds tot schadeloosstelling verplicht, maar geen garantie biedt tegen 
diens insolventie. Wil men derhalve aansprakelijkheidsregels voor com-
penserende doeleinden aanwenden, dan dient de invoering van risico-
aansprakelijkheid daarenboven te worden gecombineerd met verplichte 
verzekering of andere financiële instrumenten die een bescherming te-
gen insolventie bieden. 

Afscheid van schuld zonder risico? 

Samenvattend blijkt dat zowel vanuit juridische als vanuit rechts-
economische optiek de vastgestelde tendens naar risicoaansprakelijk-
heid in het milieurecht inzichtelijk kan worden gemaakt, zij het dat in 
het rechtseconomisch perspectief de voordelen op preventief vlak en in 
een juridisch perspectief veeleer de compensatoire voordelen van risico-
aansprakelijkheid worden benadrukt. Toch betekent dit niet dat in het 
milieurecht sprake is van een 'afscheid van schuld zonder risico' (Schwit-
ters, 1986). Precies omdat de voordelen van risicoaansprakelijkheid in 
het vlak van de compensatie door juristen zo vaak worden benadrukt, 
leidt dit ertoe dat risicoaansprakelijkheid nog al eens wordt gebruikt, ook 
voor situaties waarin dit geen enkel voordeel biedt op preventief vlak. 
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Een klassiek voorbeeld vormt de tendens om aansprakelijkheidsregels 
in het algemeen met terugwerkende kracht toe te passen. Een dergelijke 
retroactieve toepassing van nieuwe aansprakelijkheidsgronden kan op 
preventief vlak nooit meer enige functie hebben aangezien het handelen 
naar de normen uit het verleden immers als rechtmatig werd gekwalifi-
ceerd. Als nu achteraf toch tot aansprakelijkheid wordt beslist, kan zulks 
de prikkels op preventief vlak in dat specifieke geval nooit meer positief 
beïnvloeden. 

Weliswaar kan een dergelijke retroactieve toepassing van aansprakelijk-
heidsregels vanuit compensatoir vlak worden verdedigd. Echter, dan rijst 
toch wel ernstig de vraag of het billijk kan worden geoordeeld iemand nu 
tot schadeloosstelling te dwingen terwijl de activiteit ten tijde van het 
handelen zelf niet als onrechtmatig werd beschouwd. Bovendien zullen 
door het tijdsverloop vele veroorzakers mogelijk al onvindbaar zijn ge-
worden, zodat de procedures tegen de enkele ongelukkigen die nog ge-
vonden kunnen worden een tamelijk willekeurig karakter krijgen. 

Verzekeringen 

.Verzekerbaarheid 
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De vraag rijst wat de invloed is van de verschuiving van schuld naar ri-
sico voor het verzekeringsfenomeen en of individuele schuld via verze-
kering nog een rol blijft spelen. Indien een schuldaansprakelijkheid on-
der onrechtmatige daad perfect zou werken, zou een potentiële 
veroorzaker steeds de door het rechtssysteem vereiste betamelijke zorg 
naleven en derhalve nooit aansprakelijk worden gehouden. In die ideale 
wereld zou een aansprakelijkheidsverzekering voor hem zelfs overbodig 
zijn en zou alleen het slachtoffer een zogenaamde first party insurance 
dienen te nemen, indien het een afkeer van risico heeft. 

Bij risicoaansprakelijkheid heeft de potentiële veroorzaker die een af-
keer van risico heeft behoefte aan aansprakelijkheidsverzekering. Ook 
risicoaansprakelijkheid is, zo heeft de praktijk ook aangetoond, verzeker-
baar op voorwaarde dat de algemene voorwaarden inzake verzekerbaar-
heid (daarover Faure, 1995c) zijn vervuld. Dit betekent dat een verzeke-
raar een mogelijkheid dient te hebben het risico te beoordelen en op 
basis van die beoordeling een aangepaste premie kan vragen voor een 
toekomstig risico, bepaalde preventieve inspanningen kan eisen en ook 
een reservering kan aanleggen. Wederom geldt dat een verzekeraar 
slechts kan tussenkomen voor een toekomstig risico. Verzekering van 
een retroactieve aansprakelijkheid is derhalve onmogelijk. Indien de ver-
zekeraar vandaag immers dient tussen te komen voor een schadegeval 
dat zijn verzekerde twintig jaar geleden veroorzaakte en dat naar de nor-
men van toen volstrekt rechtmatig was, kon voor dat gelopen risico nooit 
een premie worden gevorderd, preventieve inspanningen worden ge-
vraagd of een reservering worden aangelegd. Indien echter de gouden 
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regel dat slechts verzekerd kan worden voor een toekomstig inschatbaar 
risico wordt gerespecteerd, is ook risicoaansprakelijkheid verzekerbaar. 

Moreel risico 
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Een belangrijke voorwaarde voor verzekerbaarheid is dat een verzeke-
raar in staat moet zijn het zogenaamde moreel risico te controleren. Dit 
is het risico dat de verzekerde zich ten gevolge van het beschikbaar zijn 
van verzekering anders gaat gedragen. Dit is steeds het grote dilemma bij 
een aansprakelijkheidsverzekering. Vanuit preventief oogpunt is het 
maatschappelijk gezien immers wenselijk dat de potentiële veroorzaker 
volledig is blootgesteld aan risico. De idee is dat dit hem prikkels tot vol-
doende inspanningen op preventief vlak zal bezorgen. Tegelijk leidt dit 
blootstaan aan risico bij risico-averse individuen tot een nutsverlies 
waartegen zij via verzekering kunnen worden beschermd. Echter, door 
die verzekering wordt dat risico weggenomen dat nu juist noodzakelijk 
was om prikkels op preventief vlak te bezcirgen. 

Dit dilemma kan worden opgelost door een effectieve controle van het 
moreel risico door de verzekeraar. Daartoe staan hem grosso modo twee 
middelen ter beschikking (Shavell, 1979). Een eerste mogelijkheid is een 
gedetailleerde controle van het veroorzaakte risico en corresponderende 
aanpassing van polisvoorwaarden en premie. Gaat de verzekerde zich 
ten gevolge van de verzekering onvoorzichtiger gedragen, dan volgt 
dekkingsuitsluiting of een hogere premie. Indien deze controle door de 
verzekeraar optimaal verloopt, gedraagt de verzekerde zich ondanks de 
verzekering net zo als bij afwezigheid van verzekering. Een nadeel van 
een dergelijke controle is dat de informatiekosten vaak hoog zijn. Een 
gedetailleerde controle is vaak onmogelijk. Hoogstens kan met algemene 
risicogroepen worden gewerkt en kan op die wijze aan enige risico-
differentiatie worden gedaan (Faure, 1993). 

Omdat volledige informatie over het gedrag van de verzekerde echter 
niet kan worden ingewonnen, grijpt de verzekeraar in de praktijk vaak 
naar een tweede middel om het moreel risico te controleren. Dit bestaat 
erin de verzekerde nog gedeeltelijk bloot te stellen aan risico. Dit kan ge-
beuren door de omvang van de dekking te beperken door invoering van 
een dekkingsplafond of door invoering van een zogenaamd eigen risico. 
Van al die systemen kan men in de praktijk voorbeelden vinden. Een in-
dividuele aanpassing ex post vindt plaats via het bekende bonus-malus 
systeem, waarbij polisvoorwaarden (vooral premie) worden aangepast 
aan het veroorzaakte risico. Dit wordt dan vaak gecombineerd met een 
eigen risico en een dekkingsplafond. Deze controle van het moreel risico 
verloopt overigens bij risicoaansprakelijkheid niet fundamenteel anders 
dan bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 
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Schuldbeoordeling bij verzekering 

- Dit heeft, in het kader van het hier behandelde thema, twee belangrijke 
- consequenties. In de eerste plaats blijkt dat de prikkels tot preventie van 
ongevallen in dit geval niet meer van het aansprakelijkheidsrecht komen. 
De dreiging het slachtoffer te moeten vergoeden in geval van aansprake-
lijkheid is nu naar de verzekeraar verschoven. Er is nog steeds een prikkel 
tot preventie, maar die wordt nu door de verzekeringspolis gegeven. 
Daaruit blijkt ook dat de aansprakelijkheidsverzekering een bijzonder 
belangrijke maatschappelijke functie krijgt. De verzekeraar dient immers 
te garanderen dat de verzekerde voldoende prikkels tot preventie heeft. 
Zou een verzekeraar niet in staat zijn het moreel risico behoorlijk te con-
troleren, dan zou aansprakelijkheidsverzekering maatschappelijk gezien 
meer kwaad doen dan goed. 

Een tweede belangrijke vaststelling is dat in het kader van aansprake-
lijkheidsverzekering weer een individuele beoordeling van schuld plaats-
vindt. Eerst werd, via invoering van de risicoaansprakelijkheid, het maat-
schappelijke risico en de plicht tot schadeloosstelling op de schouders 
van de veroorzaker gelegd. Deze verschuift via de verzekering zijn risico 
naar de verzekeraar. Deze neemt weliswaar de vergoedingsplicht, in be-
paalde mate, over, maar oefent via de controle op het moreel risico een 
belangrijk toezicht uit op het gedrag van de verzekerde dader. In dat ka-
der speelt een subjectieve schuldbeoordeling wel degelijk weer een rol. 
Essentieel aan risicodifferentiatie is immers beloning van goede risico's 
en bestraffing van slechte risico's (Faure en Hartlief, 1995). 

Afscheid van sc,huld bij verzekering: niet zonder risico! 
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Ook op het vlak van verzekering blijft het bijgevolg belangrijk in termen 
van schuld te denken. Toch toont de praktijk aan dat ten gevolge van de 
verwarring van preventieve en compensatoire vragen ook het toene-
mend gebruik van verzekering niet zonder risico is. Dit uit zich meer be-
paald in de neiging van sommige jurisprudentie en auteurs om bij de 
aansprakelijkheidsvraag rekening te houden met de beschikbaarheid van 
verzekering. Dit wordt geformuleerd in toverwoorden zoals assurabilité 
oblige of assurance oblige (Hartlief en Tjittes, 1994). Dit komt wederom 
voort uit de slachtofferbeschermingsidee die een rechter ertoe brengt bij 
de keuze tussen een onverzekerd slachtoffer en een verzekerde dader 
vanuit een deepest pocket gedachte maar al te vlug tot aansprakelijkheid 
te beslissen. 

Hoewel er, zoals hierboven werd aangegeven, niets tegen is om risico-
aansprakelijkheid om compensatoire redenen in te willen voeren, is het 
wel bedenkelijk om in een concreet aansprakelijkheidsgeschil de 
aansprakelijkheidsvraag uitsluitend te laten beslissen door de vraag wie 
van beide partijen verzekering had en geen rekening meer te houden 
met het aandeel van beide partijen in het ongeval. De aansprakelijkheids- 
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vraag dient immers, zeker bij bilaterale ongevallen, mede te worden be-
paald door de vraag wie van beide partijen het ongeval had kunnen beïn-
vloeden door het nemen van preventieve maatregelen. 

Verzekeringstechnisch is het ook zeer problematisch indien een verze-
keraar tot vergoeding wordt gehouden, niet omdat zijn verzekerde bij-
droeg aan een ongevalsrisico, maar uitsluitend omdat deze toevallig ver-
zekerd was. Het enige effect van een dergelijke jurisprudentiële neiging 
zal dan ook zijn dat de premie van de betreffende verzekerde verhoogd 
wordt, ook indien deze wellicht op geen enkele wijze het ongeval had 
kunnen voorkomen. Wederom stelt men vast dat ten gevolge van com-
pensatoire doeleinden inefficiënte en zelfs averechtse effecten worden 
bereikt. 

Regulering 

Noodzaak regulering ter preventie 

Natuurlijk moet ook worden benadrukt dat prikkels tot preventief gedrag 
niet alleen door het aansprakelijkheidsrecht of de verzekeringspolis kun-
nen worden gegenereerd. Juist in het milieurecht zal het preventief effect 
van aansprakelijkheidsregels vaak achterwege blijven door causaliteits-
problemen en vanwege het lange verloop tussen de emissie en het ont-
staan van de schade. 

Bovendien zal de omvang van de milieuschade veelal het individuele 
vermogen van de potentiële veroorzaker overstijgen. Dit insolventie-
probleem zal ook tot te geringe prikkels op preventief vlak leiden 
(Shavell, 1984; Faure, 1990). Daar komt nog bij dat het geven van prikkels 
tot preventieve inspanningen via het aansprakelijkheidsrecht veronder-
stelt dat de partijen in de markt informatie hebben over de optimale 
wijze waarop zij bepaalde milieuschade kunnen voorkomen. 

Aan die informatie zal het nogal eens ontbreken. Op dit vlak kan regu-
lering van overheidswege een belangrijk voordeel bieden. Zonder een 
bepaalde vorm van technologie verplicht te stellen (hetgeen 
concurrentiebeperkend zou kunnen werken, Ogus, 1995) kan bij voor-
beeld &or onderzoek worden vastgesteld welke emissienorm, rekening 
houdend met de beste beschikbare technieken die niet tot overmatige 
kosten leiden, de milieuschade op een optimale wijze zou kunnen redu-
ceren. Derhalve komt aan emissienormen in het huidige milieubeleid 
een cruciale rol toe (Faure en Lefevere, 1995). 

Informatievoordeel 

Precies dit informatievoordeel van regulering brengt mee dat in de prak-
tijk regulering, aansprakelijkheid en verzekering niet los van elkaar kun-
nen worden gezien, doch gemeenschappélijk worden ingezet om risico's 
beheersbaar te maken. Aansprakelijkheid en verzekering maken ook ge- 
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bruik van regulering. Immers, de vraag of onrechtmatig werd gehandeld, 
zal veelal afhankelijk worden gesteld van de vraag of reglementaire bepa-
lingen dan wel - specifiek in het milieurecht - vergunningsvoorschriften 
werden geschonden. Derhalve vervult regulering een belangrijke infor-
matieve functie in een aansprakelijkheidsgeschil. 

Hetzelfde geldt eveneens voor verzekering. Natuurlijk zal de verzeke-
raar bij de controle van het moreel risico ook gebruik maken van be-
schikbare overheidsregulering en zal naleving daarvan worden vereist. 
Sommige polissen voorzien zelfs in een uitsluiting van dekking in geval 
van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften. Op deze ma-
nier wordt regulering ingezet ter controle van het moreel risico en dra-
gen anderzijds het aansprakelijkheidsrecht en de verzekering bij tot een 
handhaving van de regulering. 

Natuurlijk betekent dit niet dat elke regulering onder elke voorwaarde 
van elke kritiek is ontbloot. Soms leidt de invloed van belangengroepen 
op de totstandkoming van regulering tot inefficiënte regulering, zelfs ook 
tot te zwakke emissievoorwaarden. Daar dient de nodige aandacht aan te 
worden gegeven. Er zijn juridische mechanismen denkbaar om de in-
vloed van belangengroepen bij de totstandkoming van regulering terug 
te dringen; daarbij kan onder meer aan de vergroting van de transparan-
tie van de procedure van normzetting worden gedacht, maar ook aan 
een grotere rol voor milieuverenigingen die een tegenwicht voor indus-
triële lobbying kunnen bieden (Van den Bergh, Faure e.a., 1996). 

Deregulering: niet zonder risico 
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Er is echter nog een andere tendens merkbaar, die veel bedenkelijker 
lijkt. Onder het mom van deregulering wordt op vele terreinen gesproken 
over de terugtredende overheid en een toenemend gebruik van het pri- 
vaatrecht. Deze dereguleringsgolf bedreigt onder meer de arbeidsomstan-
dighedenwetgeving (Faure, 1995b), maar ook het milieurecht lijkt hier 
niet aan te ontsnappen. 

Symptomatisch is het sterker benadrukken van de eigen verantwoor-
delijkheid van het bedrijfsleven via milieuzorgsystemen. Deze op zichzelf 
uiterst zinvolle ontwikkeling in de richting van bedrijfsinterne milieu-
zorg gaat echter vaak gepaard met een gelijktijdig pleidooi voor een ver-
eenvoudiging van de vergunningen. In plaats van gedetailleerde voor-
schriften in vergunningen zou veeleer sprake moeten zijn van een 
certificering, gecombineerd met bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. 
Vooral nu meer wordt gesproken over de implementatie van algemene 
milieurechtelijke beginselen in het Nederlands milieubeleid, is de vraag 
gerezen of deze beginselen in belangrijke mate specifieke voorschriften 
in vergunningen zouden kunnen vervangen (zie Gilhuis en Verschuuren, 
1995). 

Hoewel de algemene milieubeschermingsnormen ongetwijfeld grote 
waarde kunnen hebben, vooral dan in situaties waar specifieke voor- 
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schriften uit vergunningen tekort schieten of ontbreken (Faure en Ruegg, 
1994) moet anderzijds worden gewaarschuwd tegen een al te grote 
dereguleringsdrang. Immers, regulering is niet uitsluitend een dwingend 
keurslijf dat de rechtsonderhorige met handen en voeten bindt; regule-
ring verschaft ook informatie, reduceert onderzoekskosten en geeft rich-
ting inzake de optimale risicobeheersingsmechanismen aan partijen, 
verzekeraars en rechter. 

Officier van Justitie De Jonge, die de Rotterdamse TCR-zaak behan-
delde, waarschuwde in een opmerkelijk editoriaal onlangs tegen een toe-
nemend gebruik van certificaten (De Jonge, 1996). Ook de Raad van State 
blijkt nog niet onverdeeld enthousiast over vergunningen die gebaseerd 
zijn op een bij een bedrijf aanwezig milieuzorgsysteem, waarbij het be-
drijf primair verantwoordelijk is en het bevoegd gezag slechts op afstand 
stuurt en beïnvloedt (Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 19 
oktober 1995, Milieu en recht, nr. 13, 1996). 

Dit betekent geenszins dat bedrijfsinterne milieuzorgsystemen of alge-
mene milieubeschermingsnormen geen zin zouden hebben. In tegen-
deel. Alleen dient het enthousiasme voor deze nieuwe mechanismen 
niet mee te brengen dat men beproefde instrumenten zoals specifieke 
voorschriften in vergunningen als het symbolische kind met het badwa-
ter weggooit. Gelet op de informatieve waarde dienen de specifieke voor-
schriften in regulering behouden te blijven, in optimale combinatie met 
algemene beginselen en bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. 

Slotbedenkingen 

Wat is nu de betekenis van het milieurecht in de risicomaatschappij? Als 
daarmee wordt bedoeld dat, op het terrein van het aansprakelijkheids-
recht minder aan individuele schuld wordt aangeknoopt om de aanspra-
kelijkheidsvraag te beantwoorden, doch veeleer bij de uitoefening van 
een bepaalde activiteit, kan zeker worden vastgesteld dat er een objecti-
vering van aansprakelijkheid plaatsvindt. Deze verschuiving naar risico-
aansprakelijkheid is zeker niet exclusief voor het milieurecht, maar 
speelt daar wel zeer prominent een rol. De aansprakelijkheid lijkt veeleer 
aan de uitoefening van bepaalde risicovolle activiteiten te zijn gekoppeld 
dan aan het al dan niet zorgvuldig gedrag van de individuele dader. Het 
creëren van bepaalde milieurisico's brengt klaarblijkelijk een vergoedings-
plicht mee, zo lijkt uit bepaalde recente ontwikkelingen naar voren te 
komen. 

Echter, deze trend betekent niet dat een volledige objectivering van het 
risico heeft plaatsgevonden en dat individuele schuldelementen geen 
enkele rol meer zouden spelen. In het aansprakelijkheidsrecht wordt, bij 
voorbeeld inzake bodemsanering, ook rekening gehouden met de vraag 
of de veroorzaker destijds de toen geldende zorgvuldigheidsnormen 
heeft nageleefd, al is die vraag vaak verborgen in een voorzienbaarheids-
of relativiteitseis. Subjectieve elementen spelen zeker een rol bij de aan- 
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sprakelijkheidsverzekering. Steeds meer zal de verzekeraar zich dienen 
te specialiseren op milieurisico's teneinde risico's behoorlijk te kunnen 
differentiëren en preventieve inspanningen te eisen. Slecht gedrag zal 
worden gestraft door premieverhoging, goed gedrag wordt beloond door 
premieverlaging. Zelfs bij een objectivering van de aansprakelijkheid 
wordt via de risicodifferentiatie door de verzekeraar met individuele in-
spanningen op preventief vlak rekening gehouden. 

De tendens naar risicoaansprakelijkheid is niet zonder gevaren. Al te 
vaak worden preventieve en compensatoire vragen vermengd en wordt 
in een nietsontziende vraag tot vergoeding van (historische) schade 
blind beslist tot aansprakelijkheid met terugwerkende kracht of tot een 
aansprakelijkheid gebaseerd op de beschikbaarheid van verzekering. In 
die gevallen kan ook een risicoaansprakelijkheid geen sturende werking 
meer hebben en wordt aansprakelijkheid niet langer aangewend als me-
chanisme om risico's te beheersen, doch louter als (een tamelijk wille-
keurig) financieringsinstrument. Dit lijkt niet bijzonder aangewezen. 
Aansprakelijkheid dient in de eerste plaats te sturen; financiering van 
schade kan nooit integraal via het aansprakelijkheidsrecht plaatsvinden. 
Daarvoor dienen andere collectieve vergoedingsmechanismen te wor-
den uitgewerkt. 

Ook mag niet uit het oog worden verloren dat het aansprakelijkheids-
recht bij de beheersing van het milieurisico slechts een bescheiden rol 
kan spelen. Een primaire taak lijkt daar veeleer weggelegd voor regule-
ring. Wel kan regulering in combinatie met aansprakelijkheid en verze-
kering worden ingezet om het milieurisico beheersbaar te maken. Dat 
laatste blijft tenslotte ook een basisvoorwaarde voor de verzekerbaarheid 
van risicoaansprakelijkheid. 
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Letselschade 
Aansprakelijkheid en verzekering 

mr. T. Hartlief 

In het algemeen wordt geleerd dat er in de hedendaagse maatschappij 
meer gevaren op de loer liggen dan vroeger. Men heeft meer kans op 
schade of letsel en ook de omvang van de schade zou door allerlei ont-
wikkelingen groter geworden zijn. Als dat waar is, is de vraag of er sprake 
is van een ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht die met deze 
tendensen rekening houdt. Kunnen er inderdaad meer risico's op ande-
ren worden afgewenteld? 

In deze bijdrage wordt bekeken in hoeverre inderdaad sprake is van 
een uitbreiding van vergoedingsmogelijkheden ontleend aan het 
aansprakelijkheidsrecht, verder wordt aandacht besteed aan de rol van 
verzekeringen hierbij.' 

Ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht 

Aan de deelneming aan het maatschappelijk verkeer zijn risico's verbon-
den. Als zich in een gegeven geval zo'n risico verwezenlijkt dan kan de 
daaruit voortvloeiende schade slechts op een ander worden afgewenteld 
indien daarvoor een goede reden bestaat. Uitgangspunt van ons recht is 
dat een ieder zijn eigen schade draagt (Van Dam, 1993). Een systeem van 
aansprakelijkheid maakt een uitzondering op dit beginsel mogelijk door 
de schade op een ander af te wentelen. Ten laste van het vermogen van 
de veroorzaker wordt de benadeelde een schadevergoeding toegekend. 
Het (delictuele) aansprakelijkheidsrecht heeft dus de functie de geleden 
schade te verplaatsen van de ene persoon - de benadeelde - naar een 
ander - de aansprakelijke persoon - (Drion, 1955; Hartlief en Tjittes, 
1990). 

De vraag is wanneer het aansprakelijkheidsrecht die functie moet heb-
ben. Juist op dat punt is er van een ontwikkeling sprake. De grondslag 
voor de verschuiving van de schade van de benadeelde naar de aanspra-
kelijke persoon ligt in beginsel besloten in de schuld (fout) van die per-
soon. Deze schuld heeft tot de schade geleid. Aanvankelijk hield schuld 
morele verwijtbaarheid in, omdat het zou gaan om de verantwoordelijk-
heid van personen voor controleerbare handelingen. Dit vergeldings-
model, zoals het wel wordt genoemd, volstond in een eenvoudige sa-
menleving, maar niet in een maatschappij waarin technische ontwikke- 

• De auteur is universitair hoofddocent bij de Vakgroep privaatrecht van de Rijksuniversiteit 
Limburg. 
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lingen, industrialisatie en gemotoriseerd verkeer opkomen; waarin 
sprake is van industriële en handelsactiviteiten die steeds vaker gepaard 
gaan met een schaalvergroting. Een subjectief schuldbegrip dat voorna-
melijk gekleurd is door morele verwijtbaarheid schiet dan tekort, omdat 
de veroorzaker van een bepaalde schade die ontstaat bij het gebruik van 
een technisch ingewikkeld apparaat, gevaarlijke stof of voertuig moreel 
veelal niets te verwijten valt. Daarom zou hij steeds vrijuit gaan. In dit 
kader wordt de betekenis van de slachtofferbescherming steeds groter. 

Is inderdaad sprake van een ontwikkeling op deze terreinen? Anders 
gezegd: dijt het aansprakelijkheidsrecht uit? Heel in het algemeen wordt 
dat wel beweerd (Hartlief en Tjittes, 1994; Faure en Hartlief, 1995; Bolt en 
Spier, 1996). Op de terreinen van de milieu-aansprakelijkheid, de aan-
sprakelijkheid voor arbeidsongevallen, de produlctenaansprakelijkheid, 
de beroepsaansprakelijkheid en de overheidsaansprakelijkheid worden 
vergaande beslissingen genomen, niet alleen wat betreft de aan te leggen 
gedragsnorm, maar bij voorbeeld ook wat betreft causaliteit en bewijs-
lastverdeling. Verder heeft het Nieuw Burgerlijk Wetboek in ieder geval 
een uitbreiding van aansprakelijkheid gebracht in afdeling 6.3.2. In deze 
afdeling is een aantal nieuwe risicoaansprakelijkheden geïntroduceerd 
en is een aantal reeds bekende aansprakelijkheden aangescherpt. Met 
name het belang van het slachtoffer heeft daarbij een rol gespeeld. 

Het lijkt goed om een aantal gebieden wat preciezer ter bekijken en 
daarbij onderscheid te maken tussen letselschade en andere gevallen. 
Interessant zijn de gebieden die zich kenmerken door een hoge onge-
valsquote (Hartlief, 1995a). 

Ongevallen en letselschade 

Verkeersongevallen 
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Het ligt voor de hand te beginnen met de aansprakelijkheid ex art. 185 
WVW (art. 31 WVW (oud)), de aansprakelijkheid van de eigenaar of hou-
der van een motorrijtuig jegens een voetganger of een fietser. Hoewel 
ook het bereik van het overmachtverweer door de Hoge Raad zeer be-
perkt wordt opgevat 2, gaat het vooral om de eigen schuld van het slacht-
offer; een verweer dat in bijna elke zaak wordt gevoerd. 

De Hoge Raad heeft de reikwijdte van dit verweer aanzienlijk inge-
damd. Voor slachtoffers beneden de veertien jaar is het gereserveerd 
voor de gedragingen van het slachtoffer die als opzet of aan opzet gren- 

1 In deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van eerdere publikaties: hoofdstukken 1 en 2 uit 

Verzekering en aansprakelijkheid, 1994 (met Tjittes), een bijdrage in Schademecum, Jonge 

Balie Congresbundel 1995 (met Tjittes) en een bijdrage in NJB 1995, nr. 4. 
2 Zie voor kinderen beneden de 14 jaar HR 31 mei 1991. Nl 1991, 721 (CJHB) Marbeth van 

Uitregt en voor oudere slachtoffers HR 22 mei 1992. NJ 1992, 527 ABP/Winterthur. 
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zende roekeloosheid zijn te beschouwen 3, terwijl voor slachtoffers die de 
leeftijd van veertien jaar hebben bereikt de zogenaamde 50%-regel 
geldt.4  De achtergrond, zo maakt de motivering van de Hoge Raad duide-
lijk, wordt gevormd door de strekking van art. 31 WVW (oud)/art. 185 
WVW (slachtofferbescherming), de aard en ernst van de schade (veelal 
letselschade) en de verplichte WAM-verzekering. 

Arbeidsongevallen 

Ook de werkvloer wordt gekenmerkt door een hoge ongevalsquote. Ik 
concentreer mij in deze bijdrage op de aansprakelijkheid van werkgever 
jegens werknemer (art. 7A:1638x). Evenals in het verkeer is de ruimte 
voor het eigen schuldverweer zeer beperkt. Slechts grove schuld van de 
werknemer heeft invloed op de vergoedingsplicht van de werkgever. Het 
begrip grove schuld wordt in de rechtspraak bovendien restrictief geïn-
terpreteerd 5: alleen opzet of bewuste roekeloosheid kunnen grove schuld 
opleveren. 

Waarom speelt het eigen schuldverweer nu zo'n beperkte rol? Het ligt 
voor de hand te denken dat de strekking van art. 7A:1638x hierbij een 
beslissende rol speelt. 6  Deze strekking is bescherming van de werknemer 
juist ook met het oog op de menselijke neiging niet steeds de vereiste 
voorzichtigheid in acht te nemen.? Art. 7A:1638x is echter geen absolute 
waarborg in de zin dat de werkgever aansprakelijk is ook wanneer hij niet 
tekortgeschoten is in zijn zorg voor de veiligheid. 8  De gedachte dat zo-
veel mogelijk de schade die een werknemer oploopt op het werk vergoed 
moet worden heeft geleid tot vergaande jurisprudentie. De werkgever 
moet vrijwel altijd de schade vergoeden, doch nog steeds echter geldt dat 
het geen absolute aansprakelijkheid betreft. 3  

Ongevallen in de huiselijke kring 

Ongetwijfeld vindt een groot aantal ongevallen plaats in de huiselijke 
kring. Al naar gelang de specifieke situatie dient een aantal verschillende 
aansprakelijkheidsgronden zich aan. In de eerste plaats zijn er de geval-
len waar zaken bij betrokken zijn. In dat kader kan gedacht worden aan 
aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken (art. 6:173 BW), voor 
gebrekkige opstallen (art. 6:174 BW) en voor gebrekkige produkten (art. 

3 HR 1 juni 1990, NJ 1991, 721 (CJHB) Ingrid Kolkman. 
4 Zie FIR 24 december 1993. NJ 1995, 236 (CJHB) Anja Kellenaers. 
5 Zie HR 27 maart 1992, NJ 1992, 496 (PAS). 

6 Zie vooral HR 9 januari 1987, NJ 1987, 948 (PAS) en HR 27 maart 1992, Nl 1992, 496 

(PAS). 

7 HR 27 juni 1975, Nl 1976, 81, HR 10 juni 1983, NJ 1984,20 (PAS) en HR 9 januari 1987, Nl 
1987, 948. 

8 Zie HR 10 juni 1983, NJ 1984,20 (PAS). 

9 Zie recentelijk HR 24 juni 1994, Nl 1995, 137. 
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6:185 BW). In de tweede plaats zijn er de situaties waarbij andere perso-
nen zijn betrokken. In dat geval zal aansprakelijkheid in beginsel op art. 
6:162 BW gebaseerd zijn. 

Bij de risicoaansprakelijkheden uit afd. 6.3.2 is van een zekere eenvor-
migheid sprake: uitgangspunt voor aansprakelijkheid vormt steeds de 
gebrekkigheid van de zaak of het produkt en verder is de aansprakelijk-
heid 'gekanaliseerd' naar een bepaalde persoon: de bezitter, bedrijfs-
matig gebruiker of de producent. 

De vraag is wat de betekenis is van eigen schuld bij risicoaansprakelijk-
heden. Bij produktenaansprakelijkheid heeft het leerstuk een eigen 
plaats gekregen (art. 6:185 lid 2 BW), terwijl op de andere aansprakelijk-
heden de algemene regeling van art. 6:101 BW moet worden toegepast. 
Veel verschil zal dit overigens niet maken. Bij produktenaansprakelijk-
heid is een belangrijke omstandigheid dat de producent mag verwachten 
dat de gebruiker niet de optimale zorg in acht neemt." Onder de noemer 
van vertrouwensregel, anticipatieplicht en consideratieplicht wordt ook 
op andere terreinen wel over dit gezichtspunt gesproken. Dit gezichts-
punt is naar mijn mening van even groot belang bij de andere aanspra-
kelijkheden voor zaken. Tot nu toe wordt een dergelijk algemene beteke-
nis niet aan het gezichtspunt toegekend. 11  

Wat betreft het scheppen van gevaarlijke situaties buiten de sfeer van 
risicoaansprakelijkheid lijkt het erop dat er geen bijzondere betekenis 
wordt toegekend aan de huiselijke kring. Aangenomen mag worden dat 
het algemene ongevallenrecht zoals zich dat in de rechtspraak heeft ont-
wikkeld van toepassing is. Wat betreft de eigen schuld van slachtoffers 
zou naar mijn mening evenals bij de aansprakelijkheid van zaken en pro-
dukten als algemeen gezichtspunt moeten gelden dat degene die een 
gevaarlijke situatie in het leven roept kan verwachten dat anderen daar 
soms verkeerd op reageren. Deze gedachte is in ieder geval voor kinderen 
heel duidelijk aanvaard. 12  Het lijkt erop dat bij kinderen tot veertien jaar 
in dergelijke gevallen slechts eigen schuld kan worden aangenomen in 
geval van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid aan de kant van het 
kind. Voor andere slachtoffers is de situatie minder gemakkelijk te dui-
den. Op zowel het gebied van het natte" als het droge 14  verkeersrecht 
wordt het belang van de anticipatieplicht onderkend, maar daarbuiten is 
dat anders. In het algemeen is in het ongevallenrecht de lijn van de Hoge 
Raad" dat het afhangt van de omstandigheden of de gevaarzetter mag 
verwachten dat de potentiële slachtoffers niet de vereiste voorzichtigheid 
in acht nemen. Er lijkt aan de andere kant echter een tendens te onder- 

10 Zie reeds 1111 2 februari 1973, NJ 1973, 315 (11B) Lekkende Kruik 

11 Zie echter recentelijk Rb. Breda 5 december 1995, NJkort 1996, 12. 
12 HR 8 december 1989, NJ 1990, 778 (CJHB) Lam Run5de. 

13 Zie HR 3 september 1993, NJ 1994, 225 (MMM). 
14 Zie HR 22 mei 1992, NJ 1992, 527 ABP/Winterthur en HR 15 januari 1993, NJ 1993, 568 

Puts/Ceha. 
15 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (GJS) Kelderluik. 
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scheiden die meer betekenis toekent aan het gezichtspunt dat men reke-
ning dient te houden met mogelijke fouten, verkeerde reacties of meer in 
het algemeen met de neiging dat men niet steeds de vereiste oplettend-
heid in acht zal nemen." 

Sport en spel 

52 

Ook sport en spel worden gekenmerkt door een hoge ongevalsquote. Als 
het gaat om de deelnemers aan sport en spel onderling heeft de Hoge 
Raad de mogelijkheden van aansprakelijkheid echter nogal beperkt (ge-
formuleerM. 17  Binnen sport en spel geldt een andere zorgvuldigheids-
norm dan daarbuiten. Richtlijn is - kort gezegd - hetgeen men in een 
sport- of spelsituatie mag verwachten. 

Het is daarmee duidelijk dat de rol van het aansprakelijkheidsrecht in 
sport- en spelsituaties zeer beperkt is. Dat ligt voor de hand, juist van-
wege het feit dat zowel veroorzaker als slachtoffer zich in het 'strijdge-
woel' hebben gestort. Op de achtergrond hebben misschien ook rechts-
politieke overwegingen een rol gespeeld. Een grotere rol van het 
aansprakelijkheidsrecht zou immers een zekere kostenverhoging inhou-
den van het sporten dat op zich als een maatschappelijk gewenste activi-
teit wordt gezien. 

Ongelukkige samenloop van omstandigheden 

Ook een aantal andere gevallen van letselschade kenmerkt zich door een 
beperkte rol van het aansprakelijkheidsrecht. De Hoge Raad heeft in de 
jaren tachtig in een aantal arresten beslist dat het enkele feit dat iemand 
lichamelijk letsel heeft opgelopen waarvan een ander als veroorzaker 
kan worden aangewezen geen aansprakelijkheid met zich brengt." Daar 
is dan meer voor nodig. 

Het gaat hier om de gevallen die de Hoge Raad benoemt als ongeluk-
kige samenloop van omstandigheden. Deze jurisprudentie, op de moti-
vering waarvan het nodige kan worden afgedongen, lijkt ingegeven door 
overwegingen van rechtspolitieke aard. Het is mogelijk dat het gaat om 
de gedachte dat de eigen verantwoordelijkheid van slachtoffer. Deze zou 
het dan winnen van een andere gedachte; die van de veroorzaker als 'des 
broeders hoeder'. Misschien dat het een zo principiële achtergrond be-
treft. Misschien is het deze gedachte in een iets plattere gedaante: het 
gaat om risico's van het maatschappelijk leven die men zelf moet dragen 
en waarvoor men niet de veroorzaker kan aanspreken. Naar aanleiding 
van het voetgangers-arrest merkt Van der Grinten in zijn noot tevreden 

16 Zie bij voorbeeld HP 20 maart 1992, NJ 1993, 547 (CJHB) Bussluis. 
17 Zie HR 19 oktober 1990. NJ 1992, 621 (CJHB) en HP 28 juni 1991, NJ 1992, 622 (CJHB). 

18 Zie HP 20 juni 1986, NJ 1986, 780 Speelse duw, HR 11 december 1987, NJ 1988, 393 (G) 

Bushalte en HP 23 juni 1989, VR 1991, 154 (HAB) Afgewaaide surfplank 
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op: Als voetganger mogen wij ons gedragen als "gewone mensen". Mis-
schien dat de gedachte is dat deze situaties niet al te zeer gejuridificeerd 
moeten worden. Zouden we anders moeten vrezen voor Amerikaanse 
toestanden? Bouman meent van niet. Hij ziet wel iets in aansprakelijk-
heid in dit soort situaties gezien de combinatie van het feit dat de veroor-
zaker steeds vermijdbare risico's heeft genomen en de aansprakelijk-
heidsverzekering aan zijn kant. 19  Voor een verschil ten opzichte van 
wegverkeersrecht en produktenaansprakelijkheid is volgens Bouman 
geen plaats. Voor Amerikaanse toestanden behoeft dan niet te worden 
gevreesd, omdat de druk op de aansprakelijkheidsverzekering vooral 
wordt veroorzaakt door risico's van techniek en complexiteit van de sa-
menleving en niet door de risico's als hier aan de orde. 

Letselschade: tegenstrijdige tendensen 

De indruk bestaat dat voor zover het althans gaat om letselschade een 
duidelijke bescherming van de slachtoffers vooropstaat. Er worden hoge 
eisen gesteld aan de zorg voor de veiligheid van personen wanneer de 
kans op schade niet uitzonderlijk is. Dat blijkt nog eens uit een tweetal 
recente arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de aansprakelijk-
heid van een ziekenhuis voor de schade van een patiënt die tijdens het 
ontwaken uit de narcose uit het bed gevallen iS 20, en de aansprakelijk-
heid van een gymnastiekvereniging voor het letsel dat een turnster heeft 
opgelopen die tijdens een oefening uit de ringen is gevallen. 21  

In beide arresten wordt voor het eerst gesproken van het bestaan van 
ongeschreven veiligheidsnormen: zowel ziekenhuis als vereniging zijn 
tekortgeschoten in de zorg voor de veiligheid van personen en hebben 
derhalve een veiligheidsnorm geschonden (Hartlief, 1995b). Dat heeft 
tevens betekenis voor de causaliteit; bij schending van een dergelijke 
norm wordt ook bijzonder letsel toegerekend. 

Ook anderszins is er op het punt van verkeer en veiligheid sprake van 
een ontwikkeling. In het recente arrest Lekkende Kruik II wordt aanspra-
kelijkheid aangenomen wegens enkele schending van een voorschrift om 
slechts bepaalde kruiken te gebruiken. Met de schending is, aldus de 
Hoge Raad, aansprakelijkheid gegeven. 22  Hoewel deze regel eigenlijk 
nieuw is, past de Hoge Raad haar toe als reeds in de jaren zestig toepas-
selijk recht. 

Afgezien van een duidelijke tendens van slachtofferbescherming kan 
niet gezegd worden dat de rechtspraak een duidelijke koers heeft. Er is 
veeleer sprake van tegenstrijdige gezichtspunten (Hartlief, 1995a; Bolt en 
Spier, 1996). Niet elk terrein wordt op dezelfde manier behandeld. Hoe 

19 In zijn noot onder HR 23 juni 1989, VR 1991, 154. 

20 HR 13 januari 1995, RvdW 1995, 31. 

21 HR 6 oktober 1995, RvdW 1995, 203. 

22 HR 1 oktober 1993, NJ 1995, 182 (CJHB). 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 5, 1556 

kan dit worden verklaard? Welke factoren rechtvaardigen eventueel een 
ongelijke behandeling? 

Voor sommige terreinen geldt een uitgangspunt dat in de wet is neer-
gelegd. Zo kan worden gewezen op de specifieke strekking van art. 31 
WVW, art. 7A:1638x en meer in het algemeen van verkeers- en veiligheids-
normen. Deze laatste kunnen echter ook ongeschreven zijn. Schending 
van een verkeers- of veiligheidsnorm is bijna per definitie onrechtmatig 
(strenge norm). Verder wordt in dit kader een beperkt eigen schuld-
verweer gehanteerd. Doch de mate waarin dat verweer wordt beperkt is 
niet steeds hetzelfde. Naar mijn mening is een verschil op dit punt gezien 
de gemeenschappelijke achtergrond van hoge verzekeringsdichtheid, 
aard van de schade, gevaarzetting en anticipatieplicht niet gerechtvaar-
digd. Of het nu om het verkeer gaat of om arbeidsongevallen danwel an-
dere ongevallen, steeds geldt dat de veroorzaker zeer waarschijnlijk te-
gen aansprakelijkheid verzekerd is, dat het veelal om letselschade gaat, 
dat de veroorzaker op de een of andere manier een gevaar voor de veilig-
heid van het slachtoffer in het leven heeft geroepen danwel heeft ver-
groot terwijl eigenlijk steeds rekening moet worden gehouden met het 
ervaringsfeit dat potentiële slachtoffers niet steeds de vereiste voorzich-
tigheid inachtnemen. Tegen die achtergrond liggen de van elkaar ver-
schillende eigen schuldregels op de diverse deelterreinen minder voor de 
hand. 

Als zodanig is ook de aard van de schade van belang. In het 
ongevallenrecht staat letselschade centraal. Wanneer de aansprakelijk-
heidshobbel eenmaal is genomen leidt de aard van de schade tot een 
ruim causaal verband en een beperkt eigen schuldverweer. Opgemerkt 
dient echter te worden dat niet het enkele feit dat zich letselschade heeft - 
voorgedaan aansprakelijkheid meebrengt. Denk aan de sport- en spelsi-
Mades en de gevallen van ongelukkige samenloop van omstandigheden. 

Het lijkt erop dat bij de rechtspolitieke vraag of aansprakelijkheid moet 
worden aangenomen betekenis wordt toegekend aan de aard van de be-
treffende activiteit alsmede aan de consequenties van aansprakelijkheid 
(Van Dam, 1989; Bolt en Spier, 1996). Zo is sportbeoefening (maatschap-
pelijk) zeer belangrijk en zou kunnen worden betoogd dat een al te 
strenge aansprakelijkheidsnorm in dit kader een drempel zou kunnen 
vormen. 

Buiten de sfeer van letselschade 

Hoewel het terrein van de letselschade in het algemeen de meeste aan-
dacht krijgt, is er ook buiten de sfeer van de letselschade sprake van een 
ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht (Bolt en Spier, 1996). De 
terreinen van de beroepsaansprakelijkheid of de aansprakelijkheid van 
banken zijn hier voorbeelden bij uitstek. In het algemeen worden zware 
eisen gesteld aan de zorg van een vrije beroepsbeoefenaar voor zijn 
cliënten. Er lijkt, bij voorbeeld als het gaat om de notaris, sprake te zijn 
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van een zich duidelijk ontwikkelende zorgplicht voor de belangen van 
zijn cliënten. 

Inmiddels is ook de vraag aan de orde of de notaris zich ook de zorg 
voor de belangen van eventuele derden, wier belangen bij de ambts-
verrichtingen betrokken zijn, moet aantrekken. De Hoge Raad heeft re-
centelijk geoordeeld dat dat onder bijzondere omstandigheden inder-
daad moet. 23  Ook hier lijkt het om een nieuwe regel te gaan, hoewel de 
Hoge Raad opmerkt dat zij reeds gold in 1980. 24  

Ook anderszins lijkt er buiten het terrein van de letselschade sprake te 
zijn van een uitbreiding van aansprakelijkheid. Recentelijk nog is er een 
vrij vergaande zorgplicht van inrichtingen aangenomen voor de belan-
gen van derden die in het geding kunnen zijn wanneer patiënten weglo-
pen.25  Verder is zeer recent', overigens in het kader van de aansprake-
lijkheid voor notarissen, een algemene causaliteitsregel geformuleerd die 
eigenlijk alleen bekend was uit de sfeer van de verkeers- en arbeidsonge-
vallen. 

Ik noem tenslotte nog de vergaande aansprakelijkheid voor handha-
ving door de overheid van achteraf vernietigde beschikkingen. In dit ka-
der kan aan vernietiging van een bouwvergunning worden gedacht na 
bezwaren van een derde-belanghebbende. Het gaat bij de vernietiging 
van deze overheidsbeschikkingen steeds om zuivere vermogensschade. 
De aansprakelijkheid is zeer streng: de onrechtmatigheid alsmede de 
toerekening zijn met de vernietiging gegeven. 27  De achterliggende ge-
dachte is dat het redelijker is de schade te brengen voor rekening van de 
collectiviteit dan voor de individuele burger. 

De invloed van verzekeringen 

Heel grof gezegd komt het er dus op neer dat technische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen de behoefte aan een uitbreiding van aansprake-
lijkheid hebben doen ontstaan. Die uitbreiding is inderdaad in meer of 
mindere mate gerealiseerd. Opnieuw grof gezegd, is dat gebeurd door 
het schuldbegrip te objectiveren, anders gezegd door eerder onzorgvul-
digheid aan te nemen en door risicoaansprakelijkheden in het leven te 
roepen. Vanuit het oogpunt van de veroorzakers is dit alles minder aan-
trekkelijk. Verplaatsing van schade kan bij een lichte fout of bij een 
risicoaansprakelijkheid zelfs zonder fout voor de schadeveroorzaker een 
vermogensrechtelijke aderlating of zelfs doodsteek betekenen. Aanspra-
kelijkheidsverzekeringen kunnen dit voorkomen en dus goede diensten 
bewijzen (Bloembergen, 1980; Hartlief en Tjittes, 1994, 1995; Van Wasse- 

23 HR 23 december 1994. RvdW 1995, 10 en 11 en HR 15 september 1995, RvdW 1995, 171. 

24 HR 23 september 1995, RvdW 1995, 171. 

25 HR 12 mei 1995, NJ 1996, 118 (JdB). 

26 HR 26 januari 1996, FtvdW 1996, 46. 
27 Zie vooral HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112 (CJHB) Van Gog/Nederweert 
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naer van Catwijck 1983, 1988). Deze verzekeringen oefenen daarmee zo-
wel vanuit slachtofferoogpunt als vanuit veroorzakersoogpunt de nodige 
aantrekkingskracht uit (Wansink, 1992). In de eerste plaats maken zij dat 
van werkelijke vergoedingskansen gesproken kan worden, terwijl zij in 
de tweede plaats de aansprakelijkheidslast van de veroorzaker dragelijk 
maken. 

Deze invloed hebben WA-verzekeringen ook recentelijk (waarschijn-
lijk) weer gehad bij de vraag of een inrichting vergaand aansprakelijk zou 
moeten zijn voor schade aangericht door weggelopen patiënten. Volgens 
Advocaat Generaal Hartkamp speelt daarbij een rol dat vergaande aan-
sprakelijkheid financieel dragelijk is vanwege het bestaan van WA-
dekking. Inderdaad heeft de Hoge Raad vergaande aansprakelijkheid 
aangenomen. 28  Uiteindelijk gaat het hier echter om aansprakelijkheid 
vanwege onzorgvuldigheid, niet vanwege verzekering. 

Dat laatste wordt nogal eens uit het oog verloren. Wat dat betreft is 
echter exemplarisch dat ondanks de hoge verspreidingsgraad van WA-
verzekering (85% tot 90% van de bevolking) en ondanks de vaak ernstige 
letselschade in het kader van sport en spel en in het kader van de meer 
alledaagse ongelukjes (ongelukkige samenloop van omstandigheden) 
aansprakelijkheid uitzondering is. Hieruit blijkt dat onzorgvuldig gedrag 
voorwaarde blijft voor aansprakelijkheid ook al zou een verdergaande 
aansprakelijkheid dragelijk zijn gezien de WA-dekking. 

Verplichte verzekering 

56 

Desondanks is duidelijk dat WA-verzekering een belangrijke rol speelt bij 
de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht. Een vergaande aan-
sprakelijkheid wordt dragelijk voor de veroorzakers, terwijl de slachtof-
fers op die manier zoveel mogelijk inderdaad vergoeding van hun schade 
verkrijgen. Deze tendens houdt dan ook in dat de aansprakelijkheidsver-
zekering van karakter verandert; het is niet alleen maar een instrument 
ter bescherming van het vermogen van de veroorzaker, maar tevens een 
instrument in dienst van slachtofferbescherming. 

Pit blijkt duidelijk uit de verplichte verzekeringen voor bepaalde 
gevaarscheppende activiteiten zoals de verplichte WA-verzekering voor 
motorrijtuigen (WAM) en de verplichte verzekering van beroepsaanspra-
kelijkheid voor notarissen op basis van art. 11 Beroepsregels voor het 
notariaat. In de jurisprudentie met betrekking tot art. 31 VVVW (oud) 
heeft de Hoge Raad juist ook op dit aspect gewezen. 29  Waar aansprake-
lijkheidsverzekeringen instrument zijn ter bescherming van het slachtof-
fer wordt door de verzekeringsovereenkomst of de wet (onder andere art. 

28 HR 12 mei 1995, NJ 1996, 118 (JdB). 

29 HR 1 juni 1990, Nl 1991, 720 C1HB (Ingrid Kolkman) en HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 

CJHB OZANrerink). 



Letselschade 

6 WAM) mogelijk gemaakt dat het slachtoffer direct de verzekeraar van 
de schadeveroorzaker kan aanspreken (action directe). 

Dit 'eigen recht', dat opvallend is omdat er geen contractuele band tus-
sen slachtoffer en verzekeraar bestaat, gaat bovendien veelal gepaard 
met een decontractualisatie: de contractuele verweermiddelen van de 
verzekeraar jegens de verzekerde kunnen niet worden tegengeworpen 
aan het slachtoffer. Dat de veroorzaker bij voorbeeld zijn premies niet 
betaalt, kan de verzekeraar niet tegenwerpen aan het slachtoffer. 

Invloed van verzekerbaarheid 
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Relatief nieuw is het gezichtspunt van de verzekerbaarheid dat samen-
hangt met het grote belang van WA-verzekering in het hedendaagse 
aansprakelijkheidsrecht. Verzekerbaarheid zou bestaansvoorwaarde zijn 
voor vergaande aansprakelijkheid: aansprakelijkheid dient alleen te wor-
den aangenomen wanneer zij verzekerbaar is. Deze stelling wordt verde-
digd door de aansprakelijk gestelde personen en de aansprakelijkheids-
verzekeraars. Dat zij zich minder kunnen vinden in recente ontwikke-
lingen, ligt voor de hand. De aansprakelijkheidslast stijgt per saldo. In-
middels worden vraagtekens gezet bij de consequenties voor de solvabi-
liteit van de aansprakelijke personen en de aansprakelijkheidsverzeke-
raars. 

De verzekeraars hebben - naar eigen zeggen - inmiddels problemen op 
het punt van de herverzekering van risico's. Dit is uiteraard zorgwekkend. 
De vraag is of een en ander werkelijk meebrengt dat rechter en wetgever 
zich bij het formuleren van een aansprakelijkheidsregel steeds moeten 
afvragen of wat zij doen nog wel verzekerbaar is. De gedachte zou dan 
zijn dat een niet verzekerbare aansprakelijkheid niet alleen onwenselijk 
is voor potentiële aansprakelijke personen, maar dat bovendien kan wor-
den gezegd dat een niet verzekerbare aansprakelijkheid, althans uit een 
oogpunt van slachtofferbescherming, goede zin mist. 

Is verzekerbaarheid niet alleen bestaansvoorwaarde, maar ook grens 
voor aansprakelijkheid? Volgens sommigen is dit het geval voor zover het 
gaat om aansprakelijkheid zonder schuld (Nieuwenhuis, 1987). Inder-
daad ligt het niet voor de hand dat voor aansprakelijkheid uit onrecht-
matige daad die op verwijt is gebaseerd alleen plaats is wanneer zij ver-
zekerbaar is. Maar is dat dan wel altijd het geval wanneer de 
aansprakelijkheid niet met schuld in de zin van verwijtbaarheid van 
doen heeft? Is er alleen plaats voor een risico-aansprakelijkheid voor ge-
brekkige roerende zaken of gebrekkige opstallen, die niet voldoen aan de 
daaraan te stellen eisen, wanneer zij verzekerbaar is? Dat lijkt een onvol-
doende genuanceerd standpunt. In ieder geval geeft het onvoldoende 
rekenschap van de juist vloeiende overgang tussen schuld- en risico-
aansprakelijkheid. 

Het hangt er van af wat met de aansprakelijkheid wordt beoogd (Snij-
ders, 1993; Hartlief en Tjittes, 1994). Ligt de nadruk op de onwenselijk- 
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heid van de activiteiten die schadeveroorzakend (kunnen) zijn of op de 
onwenselijkheid van de gevolgen van bepaalde op zich gewenste activi-
teiten? Wat er met aansprakelijkheid wordt beoogd is veelal een combi-
natie van: kosten-allocatie (zoals het beginsel dat de vervuiler betaalt en 
de slogan motoring must pay its way); preventie; vergoeding van schade. 

Het zal duidelijk zijn dat de eis van verzekerbaarheid het minst direct 
wordt ingegeven door het eerste en tweede punt. Het vereiste van volle-
dige verzekerbaarheid is in deze opvatting pas op zijn plaats wanneer het 
gaat om gewenste activiteiten en onvermijdelijke (waarbij ook het kosten-
aspect een rol speelt) gevolgen daarvan. Dan namelijk moet de aanspra-
kelijke persoon zich tegen de gevolgen kunnen indekken en dan ook is 
verzekerbaarheid vanuit slachtofferoogpunt vereist. De nadruk ligt in dat 
geval immers op vergoeding van schade. Op risico gebaseerde verkeers-
aansprakelijkheid zonder verzekering is bij voorbeeld niet goed denk-
baar. Volledige verzekerbaarheid als bestaansvoorwaarde of grens ligt 
juist niet voor de hand wanneer het de bedoeling van de aansprakelijk-
heid (mede) is, invloed uit te oefenen op de wijze waarop bepaalde acti-
viteiten worden verricht dan wel te voorkomen dat bepaalde activiteiten 
plaatsvinden. Dan zit er een element van preventie of van aanzetten tot 
hogere zorgvuldigheid in naast het element van vergoeding van schade. 
In dergelijke gevallen zal veelal een beperkte verzekerbaarheid voldoende 
zijn. Denk aan de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen waarbij een 
rol speelt dat het op zich onvermijdelijk is dat er met gevaarlijke stoffen 
wordt omgegaan, dat een bepaalde mate van veiligheid moet worden 
bevorderd en dat - zo er desondanks iets mis gaat - vergoeding van 
schade moet kunnen worden verkregen. 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat sprake is van een ontwikkeling van het 
aansprakelijkheidsrecht: zowel in wetgeving als in rechtspraak kan van 
een uitbreiding van aansprakelijkheid gesproken worden. Dat heeft eerst 
en vooral te maken met slachtofferbeschenning, met vergoeding van 
schade derhalve. In dat kader is ook de invloed van WA-verzekering aan 
de orde gesteld. Nog steeds echter blijkt afgezien van de gevallen van 
risicoaansprakelijkheid, een vorm van onzorgvuldigheid basis te zijn 
voor aansprakelijkheid. 

De rol van het aansprakelijkheidsrecht in het kader van vergoeding van 
schade wordt in de toekomst waarschijnlijk alleen maar groter. Daar valt 
in ieder geval een tweetal duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. In de 
eerste plaats de (verdere) afkalving van de sociale zekerheid. Voor zover 
het slachtoffer geen aanspraak heeft op een eigen particuliere of in dit 
geval sociale verzekering wordt de noodzaak van een beroep op het 
aansprakelijkheidsrecht groter (Faure en Hartlief, 1995). 

In de tweede plaats is sprake van een tendens van uitbreiding van de 
zogenaamde regresrechten (Bloembergen, 1994; Hartlief en Van Maanen, 
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1994). Zo is er sinds kort een regresrecht voor de Sociale Verzekerings-
bank ingevolge de Algemene Nabestaandenwet en zal in de toekomst de 
omvang van het WAO-verhaal door de bedrijfsverenigingen toenemen 
wanneer de AAW in de WAO wordt geïntegreerd. De achtergrond van de 
uitbreiding van de regresrechten heeft overigens niets met vergoeding 
van schade, doch alles met de andere doelstellingen van het 
aansprakelijkheidsrecht te maken: preventie en kostenallocatie. 
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Geen pao-cursus over aansprakelijkheid, geen symposium of spitsuur-
studiedag of de vraag klinkt: 'Zijn wij niet op weg naar Amerikaanse toe-
standen?' De vraag wordt vaak gesteld uit oprechte nieuwsgierigheid, 
maar vaker nog lijkt zij veeleer retorisch bedoeld: 'als het zo doorgaat, 
gaan we dan niet Amerika achterna!' En 'het' slaat dan op nieuwe wetge-
ving (bij voorbeeld de Wet inzake de geneeskundige behandelings-
overeenkomst of de regeling inzake collectieve actie), op een nieuw ar-
rest van de Hoge Raad (inzake verkeersaansprakelijkheid), op een 
grensverleggende uitspraak van een ander rechterlijk college (vergoeding 
van affectieschade bij voorbeeld) of op de introductie van een nieuw 
type vordering (vergoeding van psychische schade bij voorbeeld) enzo-
voort. 

Amerikaanse toestanden. Het begrip wordt in Nederland te pas en te 
onpas gebruikt, aanvankelijk vooral in verband met de medische aan-
sprakelijkheid.' Artsen en hun verzekeraars gebruiken de term als een 
spreuk ter bezwering van op hen afkomende verschrikkingen zoals die 
ons vanuit de VS worden gemeld: ontelbare processen, schadevergoedin-
gen die de menselijke maat (en die van de verzekeraar) verre te boven 
gaan, failliete artsen en verzekeringsmaatschappijen, artsen die hun pre-
mies niet meer kunnen opbrengen en daarom met hun praktijk moeten 
stoppen. Vergelijkbare berichten horen we nu ook over produkten-
aansprakelijkheid en over andere beroepsaansprakelijkheden. Maar wat 
is er waar van Amerikaanse toestanden'? 

Het is opmerkelijk dat het antwoord op die vraag niet is te vinden waar 
je dat zou verwachten: in Amerika zelf bestaat er grote onenigheid over 
het al dan niet bestaan van Amerikaanse toestanden'. De tegenstanders 
in het debat verwijten elkaar veel, maar komen niet tot gemeenschappe-
lijke conclusies. De balie, de rechterlijke macht, consumentenorganisa-
ties, zij alle voeren de discussie met overgave, maar komen niet wezenlijk 
verder. In zijn recente boek Covering accident costs beschrijft de Ameri-
kaan Mark Rahdert het aldus: 'The debate over tort reform and the insu-
rance crisis has been a largely partisan affair. Advocates on both sides 
have painted their positions with extremely broad brushes. All too often, 
they have been content to rest their conclusions on sweeping, undocu- 

• De auteurs zijn respectievelijk directeur van het Onderzoeksinstituut i.o. van de Juridische 

Faculteit van de RU Leiden en hoogleraar aan de University of California. Hastings College 
of the Law. 
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mented, and often unexamined assertions about the connection bet-
ween risirig insurance costs and the structure of tort doctrine. State legis-
latures (the chief engines of ton reform), and to some extent the courts, 
have responded in an equally broad-brush, reactive fashion, with a mar-
ked preference for the quick fix over the comprehensive solution. Inevi-
tably pressed for time and strapped for resources, they have seldom in-
vestigated much below the surface of this complex topic (Rahdert, 1995, 
pp. 2-3)'. 

A contract with America 

1 Inmiddels wordt het begrip ook gebruikt ter beschrijving van bepaalde tendensen in het 

Amerikaanse strafrecht Zie bij voorbeeld het artikel van JE Nijboer: 'De Amerikaanse 

procescultuur: ons voorland?: in: Justitiële verkenningen. 1995, nr. 5, pp. 95 e.v. 

2 Onderdeel van het totale pakket Contract with America. De enigszins populistische 
presentatie vindt men ook terug in bij voorbeeld het onderdeel Taking back our streets act 
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De kwestie van de litigation explosion is een partijpolitiek issue gewor-
den. In de loop van de jaren zeventig en tachtig hebben belangengroe-
pen zich tot de politiek gewend, met alle overtuiging die in hen was. Vaak 
heeft dat geleid tot wetgeving, zoals op terreinen van de medische 
beroepsaansprakelijkheid en produktenaansprakelijkheid. Maar nooit 
bleek het mogelijk om op federaal niveau tot wetgeving te komen. Dat 
komt vooral omdat de scheidslijn die de partijen in het debat verdeeld 
houdt, ook de twee politieke partijen van Amerika verdeeld houdt — De-
mocraten en Republikeinen. 

Die verdeeldheid komt de kwaliteit van de discussie niet ten goede. Zo 
hield vice-president Dan Quayle in 1991 een speech waarin hij, in zijn 
hoedanigheid van Chairman of the President's Council on Competiti-
veness, stelde dat in het jaar 1989 circa achttien miljoen nieuwe rechts-
zaken waren aangebracht, suggererend dat het om aansprakelijkheids-
zaken ging. Hij vertelde er echter niet bij dat het in verreweg de meeste 
gevallen ging om echtscheidingszaken, strafzaken, over Met-nakoming 
van contracten tussen ondernemingen, enzovoort. 

Kijkt men alleen naar echte aansprakelijkheidszaken, dan waren dat er 
in 1989 iets minder dan vijfhonderdduizend (Gibbins, 1991, p. 17). Maar 
de toon was wel gezet. En die toon werd overgenomen door de Republi-
kein Newt Gingrich toen hij Speaker of the House werd. Hij kwam met 
zijn befaamde Contract with America, een masterplan om Amerika in-
grijpend te herstructureren. Het plan bestaat uit een aantal wetgevings-
initiatieven waarvan er een ziet op een herstructuring van het aansprake-
lijkheidsrecht: de Com mon sense legal reform act.2 



Aansprakelijkheid en gezond verstand 	 63 

Anderzijds lijken de Democraten even retorisch in hun benadering van 
een mogelijke litigation crisis.3  Het is dan ook niet zo dat de ene of de 
andere partij bij uitstek ongelijk heeft. Een van ons was al tot die conclu-
sie gekomen waar het de medische aansprakelijkheid betreft (Stolker, 
1989). Over het gehele aansprakelijkheidsrecht genomen is het niet an-
ders. We citeren opnieuw Rahdert: 'it (is) my own view that the current 
call for major pro-defendant changes to tort doctrine - for today the 
term 'tort reform' ahnost always means defendant-oriented reform - 
rests on a host of unstated and often questionable assumptions, value 
preferences that are aften at odds with contemporary norms regarding 
injury compensation, and a considerable measure of profit-motivated 
self-interest. The claims of the tort reformers also depend on undocu-
mented factual assertions, many of which, when closely exarnined, are 
contrary to common sense. Tort reform is thus very much a house of 
cards - lots of ingenuity, little substance. It is, however, dangerously se-
ductive, because it offers a convenient scapegoat for the rising costs of 
accident compensation, because it feeds into legislative desires for quick 
fixes, and because it is so effectively reinforced by the political lobbying 
and campaign contributions of large corporations and insurers (Rahdert, 
1995, pp. 4-5). 'The trial-lawyers apologists for the status quo are of 
course no less selfmterested, no less averse to political lobbying. But bet-
ween these groups there is no spirit of compromise, and the danger is 
that we will either do nothing or jump headlong into measures that will 
repeal too much of the progress of the common law'. 

Ons artikel is als volgt opgebouwd. Eerst geven we enige grote lijnen 
van Gingrich's Common Sense -wetgeving; daaruit blijkt niet van een 
route van risico-aansprakelijkheid terug naar schuldaansprakelijkheid. 
Wij vervolgen met de vraag of er überhaupt wel sprake is van een 
aansprakelijkheidscrisis. Het zal blijken dat daarover onenigheid bestaat. 
Daarna bespreken wij de vraag of er mogelijk een verzekeringscrisis is, 
en, zo ja, wat daarvan de oorzaken zijn. Daarbij maken we onderscheid 
tussen oorzaken waarvan we niet zo zeker zijn (de jury-rechtspraak en 
punitive damages) en een aantal oorzaken die waarschijnlijker lijken. 
Daartoe werd gebruik gemaakt van recent onderzoek dat door het Ame-
rikaanse Ministerie van Justitie werd gedaan. Ten slotte kijken we naar de 
situatie in Nederland. 

3 Zie bij voorbeeld de behandeling in het Huis van de Common sense product liability legal 
reform act, waar de Democratische woordvoerder Conyers zijn speech aanvangt met de 
mededeling dat 'this bill ... in every conceivable way has been designed to disadvantage 

American consumers and benefit negligent corporations' (142 Congress records H3184-07, 

H3187). 
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De gezond-verstand-wetgeving 

Binnen het Contract with America werd aanvankelijk een zeer veelom-
vattend wetsvoorstel ingediend, de Common sense legal reform act. Dit 
voorstel is inmiddels opgesplitst in een aantal onderdelen. Een van de 
belangrijke onderdelen is de Com mon sense product liability reform act 
of 1996 (H.R. 956). Een herziene versie is twee maanden geleden door 
zowel het Huis als de Senaat goedgekeurd (zie Los Angeles Times, 30 
maart 1996). Maar eind april jl. heeft president Clinton zijn veto over het 
voorstel uitgesproken en het staat wel vast dat de voorstanders onvol-
doende sterk zullen zijn om dat presidentieel veto te overstemmen. Niet-
temin is het interessant om een aantal hoogtepunten uit de wet te noe-
men. 

In enkele opzichten is er sprake van een verschuiving van risico-
aansprakelijkheid naar schuldaansprakelijkheid. De doeleinden die met 
de nieuwe wet worden nagestreefd zijn het bereiken van een 'redelijke 
balans tussen de belangen van de producenten, consumenten en detail-
listen, het bevorderen van een fair allocation van aansprakelijkheid, het 
terugbrengen van onredelijke kosten en onredelijke vertragingen binnen 
het rechtssysteem, en tenslotte het bereiken van greater fairness, rationa-
lity, and predictability (section 2). Enkele hoofdlijnen geven wij hier aan. 
- In de meeste gevallen zullen punitive damages (zie hierna) beperkt 
worden tot tweehonderdduizend dollar, of het dubbele van het bedrag 
dat aan werkelijke schadevergoeding is toegekend (section 108). Onder-
nemingen met minder dan vijfentwintig werknemers zullen voor het ge-
ringere bedrag 'aangeslagen' worden. Is het recht van een bepaalde staat 
strenger, bij voorbeeld omdat het punitive damages verbiedt of omdat 
het striktere grenzen stelt, dan geldt die wet. 
- Verkopers van gebrekkige produkten zijn niet langer risico-
aansprakelijk. Zij zijn alleen dan nog aansprakelijk als hen onzorgvuldig 
gedrag verweten kan worden (section 103). Dit lijkt ons een voorbeeld 
van een verschuiving van risico- naar schuldaansprakelijkheid. 
- Er wordt een verjaringstermijn van in beginsel twee jaren ingevoerd 
(section 106). Die termijn wordt gekoppeld aan het moment van bekend 
worden van het letsel en de oorzaak van dat letsel. Voorts komt er een 
vervaltermijn van vijftien jaar 'beginning at the time of delivery of the 
product to the first purchaser or lessee'. 
- Producenten van biomaterials, zoals siliconen borst-implantaten, wor-
den extra in bescherming genomen (section 201 en verder). Ook hier een 
verschuiving wég van risico-aansprakelijkheid. 

Ook langs een andere weg lijkt er een zekere verschuiving plaats te vin-
den van risico- naar schuldaansprakelijkheid. Vorig jaar stelde het in-
vloedrijke American Law Instituté zijn nieuwe Restatement voor 
produkt-aansprakelijkheid vast. Een opmerkelijke wijziging ten opzichte 
van het geldende recht is de invoering van een alternative design-test als 
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het gaat om ontwerpgebreken; deze test wordt door velen gezien als een 
terugkeer naar schuldaansprakelijkheid. 4  

Toch is het niet zo dat men mag spreken van een Amerikaanse trend 
back to negligence. De pogingen zijn vooral gericht op een wettelijke li-
mitering van schadevergoedingsbedragen (met name punitive damages 
en smartegeld), op de promotie van vormen van alternatieve geschillen-
beslechting en op verkorting en aanscherping van verjaringsregelingen. 

Aan de basis van deze gezond verstand-wetgeving ligt de vraag of de VS 
een aansprakelijkheidscrisis doormaken. Om op die vraag antwoord te 
geven, moet men eerst vaststellen wat onder 'crisis' wordt verstaan. Cri-
sis betekent eigenlijk 'keerpunt' of 'ommekeer'. Voor wat betreft de medi-
sche aansprakelijkheid zou men van een crisis kunnen spreken wanneer 
als gevolg van het almaar stijgend aantal vorderingen en de almaar toe-
nemende omvang van de toegewezen vorderingen een adequate verze-
kering tegen fouten in de uitoefening van de gezondheidszorg niet meer 
mogelijk is (Stolker, 1989, p. 98; Rahdert, 1995, p. 110). 

Voor Amerika is een belangrijk moment geweest het verschijnen van 
het Report of the tort policy working group in 1986.5  De opstellers van het 
rapport kwamen tot een aantal bevindingen. Men stelde een extraordi-
nary growth vast in het aantal toegewezen civielrechtelijke schadever- 
goedingen, met name op de terreinen van het medisch aansprakelijkheids-
recht en de produktenaansprakelijkheid (p. 167). Voorts zou in die 
periode het aantal gewonnen zaken sterk zijn toegenomen, soms zelfs 
bijna verdubbeld. Verder signaleerde het rapport een significant increase 
in million dollar jury awards en viel in de vergoedingen voor immate-
riële schade een stijging waar te nemen. Ook stelde de onderzoeksgroep 
vast 'a threatening rise of punitive damages, which, although infrequent, 
are not as rare as previously believed and are imposed in a random and 
fortuitous marmer'. Ten slotte concludeerde de groep dat 'the difficulty of 
applying tort liability standards to various cases makes predicting the 
imposition of tort liability almost impossible (pp. 169-170). Met name dit 
laatste zou, volgens het rapport, tot een verzekeringscrisis hebben geleid. 

Het rapport kwam met een aantal suggesties voor hervormingen waar-
door de hier gesignaleerde problemen verminderd zouden kunnen wor-
den: afschaffen van de joint and several liabiliiy, limitering van vergoe- 

4 Ofschoon dat nog maar de vraag is; zie daarover C.J.J.M. Stolker en D.I. Levine, The 
altemative design test; back to negligence?, paper gepresenteerd in Utrecht, 8 maart 1996. 

Verschijnt binnenkort in druk. 

5 US. Department of Justice, Report of the Tort Policy Working Group on the Causes, Extent 
and Policy Implication of the Current Crisis in Insurance Availability and Affordability (1986). 

Het rapport onderzocht slechts federale gegevens, vooral omdat gegevens op het niveau 

van de staten ontbraken of onbetrouwbaar waren. Bovendien gingen de opstellers ervan uit 
dat de gegevens op beide niveaus elkaar niet te zeer zouden ontlopen (p. 46). 
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ding van inunateriële schade; een aanpassing van the collateral source 
rule, gebruik maken van periodieke betalingen in geval van toekomst-
schade; beperkingen aan de contingency fees van advocaten; en verande-
ringen in de regulering van het verzekeringsbedrijf. 6  

Kort nadat het rapport was verschenen, verscheen ook de eerste kri-
tiek. Befaamd is het artikel van Marc Galanter The day after the litigation 
explosion (1986, p. 3 e.v.). Hij twijfelde aan het bestaan van een crisis als 
gevolg van een explosieve stijging van aansprakelijkheidsgevallen (Gal-
lanter, 1986, p. 8). Hij vond immers geen bewijzen voor de stelling dat het 
aantal civiele vorderingen ten opzichte van het verleden dramatisch was 
gestegen. Gemeten naar het aantal inwoners zou Amerika er niet beter of 
slechter voor staan dan Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Engeland, 
Denemarken of Israël. 

Galanter baseerde zijn conclusies op statistieken van de federale recht-
banken, ook al vormden die maar een fractie van alle Amerikaanse 
rechtszaken. Het zijn die statistieken die het meest worden aangehaald 
als het bewijs van een litigation fever. Tussen 1975 en 1984 was er een 
toename van 123% in het aantal aanhangig gemaakte zaken. Deze toe-
name had echter voornamelijk betrekking op bepaalde soorten zaken 
zoals onverschuldigde betalingen, sociale zekerheidzaken, petities van 
gevangenen en zaken over burgerlijke rechten: zij vormden bijna drie 
kwart van de totale toename. 

Wat de onrechtmatige daadzaken betreft, die hebben altijd een sub-
stantieel deel uitgemaakt van de zaken die door de federale rechtbanken 
werden afgehandeld (Galanter, 1986, p. 21). Het is zelfs zo dat de toe-
vloed van andere soorten zaken het percentage onrechtmatige daad-
zaken heeft doen afnemen. Alhoewel het aantal aanhangig gemaakte 
onrechtmatige daad-zaken toenam, werd bijna twee derde van die toe-
name veroorzaakt door zaken van produktenaansprakelijlcheid. Verder 
onderzoek wees uit dat een kwart van dit totaal bestond uit asbestzaken 
(Galanter, 1986, p. 25). Ook nadien zijn de conclusies van de Worldng 
Group door velen bestreden (zie Prentice en Roszkowski, 1991/1992; 
Markesinis, 1990). 

Kent Amerika een verzekeringscrisis? 

De discussie over de vraag of er een aansprakelijkheidscrisis bestaat, 
spitst zich veelal toe op de vraag of er sprake is van een verzekerings-
crisis. De bevindingen die een van ons (Stolker, 1989) in dat verband 
deed, worden in de Amerikaanse literatuur bevestigd als een meer alge-
meen beeld (Rahdert, 1995, p. 112). Er is sprake van een sterke stijging 
van de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen over de afgelopen 
vijftien jaar, met een duidelijke piek rond 1985. Voorts is onloochenbaar 
dat vele verzekeraars zich uit bepaalde 'markten' terugtrekken, met als 

6 Zie uitvoeriger over elk van deze begrippen Stolker, 1989. 
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gevolg dat menig verzekerde zich niet meer - of slechts tegen hoge kos-
ten en een gebrekkiger dekking - kon verzekeren tegen aansprakelijk-
heid. Sommige bedrijven die zich dat konden permitteren, gingen over 
op self-insurance. 

De verklaringen voor deze verschijnselen variëren. Verzekeraars wijzen 
op de uitgesproken slachtoffervriendelijke instelling van Amerikaanse 
rechters, gecombineerd met de grote vrijheid die jury's zouden krijgen 
bij de vaststelling van de schadevergoedingen. De verzekeringsindustrie 
zou daarop - zowel op de veranderingen in het recht, als in de omvang 
van de schadevergoedingsbedragen - niet voldoende zijn ingespeeld. De 
verzekeringspremies die in het verleden werden betaald, bleken onvol-
doende om de uiteindelijke schadelast te dekken. 

Dat had een aantal gevolgen. Om de solvabiliteit te waarborgen, zowel 
met het oog op de schadelast uit het verleden, als met het oog op die van 
de toekomst, verhoogden verzekeraars hun premies aanzienlijk. Dat had 
weer tot gevolg dat voor sonunige particulieren en bedrijven verzekerin-
gen onbetaalbaar werden, zodat sommigen hun activiteiten moesten 
staken en anderen zich uit eigen vermogen gangen 'verzekeren' (going 
bare), daarmee bewust het risico van een faillissement nemend. 

Rahdert (1995, p. 113) vat de verzekeraarsvisie aldus samen: 'The root 
of all these developments has been the unbalanced, reflexively pro-
plaintiff development of tort law during the relevant period, driven by 
the inherently 'cleep-pocket' orientation of the insurance rationale. Thus, 
the only way to restore equilibrium in insurance is to eliminate the insu-
rance rationale from tort doctrine and to revise the unwholesome liabi-
lity rules it has produced.' 

De verklaring van de zijde van bij voorbeeld de trial lawyers is een heel 
andere. Zij wijzen op de manier waarop verzekeraars hun activiteiten 
inrichten. Verzekeraars wijden zich maar gedeeltelijk aan verzekeren en 
risicospreiding. Ze zijn minstens zo druk met het investeren van de be-
taalde premies in winstgevende ondernemingen. Het succes van de 
verzekeringsindustrie van hedentendage hangt minstens zo sterk af van 
hun vaardigheid hoge opbrengsten te creëren uit hun investeringen, als 
van hun vaardigheid risico's en te betalen premies precies in te schatten. 
Juist die afhankelijkheid van hun investeringen - en dus van de ontwik-
kelingen in het bedrijfsleven - maakt verzekeraars zo kwetsbaar. Wat er 
vervolgens gebeurt, aldus de critici van de verzekeraars, wordt door Rah-
dert als volgt samengevat. 

like Wall Street, the banking industry, pension funds, and other finan-
cial enterprises, the insurance industry is subject to sharp upturns and 
downturns in profitability as the economy swings from boom to bust. 
But because certain monopolistic pricing practices are legally permitted 
in the insurance industry, it responds to changes in the business cycle in 
a unique fashion. When times are good, insurers compete intensely with 
one another for market share, attempting to attract the maximum num-
ber of premium dollars to invest for those high returns. This competition 
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drives premium prices down, sometimes to artificially low levels, which 
insurers rationalize with the prospect of handsome offsetting investment 
returns. When, however, the economy turns sour and return on invest-
ment phunmets, insurers that may have deliberately underpriced their 
product during boom times fall back on their ability to engage in legali-
zed price collusion, raise premium rates sharply, and thus attempt to res-
tore profitability. During these bad times the insurers always find it con-
venient to blame, not their own previous investments or marketing 
strategy, but the courts and ton doctrine, for the need to raise premiums' 
(Rahdert, 1995, p. 114). 

Waar de verzekeraars het heil verwachten van een ingrijpende aanpas-
sing van het aansprakelijkheidsrecht, benadrukken advocatuur en belan-
gengroepen van consumenten het belang van een ingrijpende aanpas-
sing van de wijze waarop de verzekeringsindustrie is ingericht. 

Wie van deze partijen gelijk heeft is tot nog toe niet of nauwelijks te 
zeggen; misschien wel geen van beiden. De wetenschappelijke wereld, 
van waaruit men het antwoord zou verwachten, blijkt verdeeld te zijn. 
Sommige onderzoekers kiezen voor de laatstgenoemde theorie: de crisis 
zou worden veroorzaakt door het cyclische karakter van de verzekerings-
industrie met haar afhankelijkheid van de rentestand (Abraham, 1987, 
pp. 399 e.v.; Galanter, 1986, pp. 19-20). 

Anderen zijn met een samenspanningstheorie gekomen: verzekeraars 
zouden onderling prijsafspraken maken of zich zelfs schuldig maken aan 
financiële manipulaties. Met name de auteurs Prentice en Roszkowski 
hechten geloof aan de samenspanningstheorie en vinden het vaak gege-
ven tegenargument als zouden er geen motieven voor zijn, onwaar-
schijnlijk, zeker nu er een duidelijk motief voorhanden is: het reduceren 
van kosten (Prentice en Roszkowski, 1991/1992, p. 226). 

En zelfs wanneer het onwaarschijnlijk is dat er sprake was van enige 
samenspanning, geven sommigen toe dat de industrie ten minste voor-
deel trok uit de situatie, door het optrekken van premies tot een niveau 
dat ze niet zou hebben bereikt als er geen 'crisis' was geweest. Zij wijzen 
erop dat de verzekeraars alleen al dekking nodig hadden om de kostbare 
mediacampagnes van zes miljoen dollar te financieren, campagnes die 
erop waren gericht publiek en politiek te overtuigen van het feit dat er 
een aansprakelijkheidscrisis gaande was. Een van de moeilijkheden is 
evenwel het chronische gebrek aan data. Het lijkt erop dat pas vrij recent 
- en als gevolg van de moeilijkheden - verzekeraars stelselmatig infor-
matie zijn gaan verzamelen waar het gaat om aansprakelijkheid. 

Naast de verzekeringscyclustheorie en de samenspanningstheorie, is 
er de theorie die ook de verzekeraars huldigen. We noemden haar al: dat 
de expansie van het aantal en de omvang van de aansprakelijksclaims de 
verzekeringscrisis veroorzaakte, tezamen met de onzekerheden die daar-
mee gepaard gingen voor verzekeraars. Het was deze verklaring die met 
name werd aangehangen in het hiervoor aangehaalde Report. 
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Anderzijds blijkt uit onderzoek dat de toename in aantal en omvang 
van de schadevergoedingsuitkeringen veel kleiner is dan de toename in 
verzekeringspremies (Priest, 1987, p. 1532). In de wetenschappelijke lite-
ratuur wordt daarom ook wel gewezen op een factor van meer psycholo-
gische aard: onzekerheid. Onder anderen zegt de Amerikaanse onder-
zoeker Abraham daarover: 'The most plausible explanation for the size 
and suddenness of the premium increases is a decline in the ... insurance 
industry's confidence that it could predict the scope of the liabilities it 
would face under the policies it sold after 1985. Thus, on top of the in-
creases that can be ascribed to the operation of the underwriting cycle 
and to predictable increases in tort liabilities, an additional premium 
was assessed to cover insurers against the risk that their liabilities would 
escalate in unanticipated ways. This 'unpredictability risk premium' is 
probably responsible for the remaining component of the recent round 
of increases (Abraham, 1987, p. 405).' 

Hierbij moet men dan denken aan de onzekerheid met betrekking tot 
nieuwe risico-aansprakelijkheid, de angst voor nieuwe typen vorderin-
gen, de angst voor terugwerkende kracht van aansprakelijkheid, de zorg 
om de verslapping van de vereisten voor causaal verband en de op-
lopende vergoedingen voor immateriële schade. 

Daar kwamen nog twee ontwikkelingen bij. Allereerst was er sprake 
van een sterke medisch-technologische vooruitgang die werd geboekt in 
het vaststellen van causaliteit tussen de blootstelling aan gevaarlijke stof-
fen en bepaald letsel. Voorts bleken verzekeraars onvoldoende geantici-
peerd te hebben op nieuwe juridische ontwikkelingen in het 
aansprakelijkheidsrecht. 

We komen daar nog op terug. Maar eerst iets anders. Verzekeraars en 
hun cliënten wijzen vaak op twee typisch Amerikaanse fenomenen, als 
het gaat om de oorzaken van een — al dan niet bestaande — crisis: de jury-
rechtspraak, gekoppeld aan de algehele slachtoffervriendelijkheid in het 
aansprakelijkheidsproces en het bestaan van punitive damages. Aan 
beide fenomenen willen we extra aandacht besteden. 

Het kwaad van de jury-rechtspraak? 

Als er al cijfers op tafel komen, dan worden die veelal onmiddellijk be-
twist. Dat is in Amerika het geval, maar er zijn ook Nederlandse voor-
beelden Var1. 7  Gelet op de belangen van de betrokken groepen (verzeke-
raars, advocatuur, consumentenorganisaties), mag men misschien ook 
niet anders verwachten. En het is ook moeilijk, nu het merendeel lian de 
aansprakelijkheidsclaims in onderling overleg wordt toe- of afgewezen. 
Recent Amerikaans onderzoek lijkt wel te laten zien dat het beeld van 

7 Zie bij voorbeeld de reactie van verzekeraars op een studie van Angenent en Hubben naar 

aard en omvang van de medische aansprakelijkheid in Nederland, vergelijk Ars aequi, 44e 

jrg., nr. 1, 1995, pp. 13-25, noot 22. 
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Tabel 1: Winnaars en verliezers van jury-uitspraken, 1992* 

Type zaak 

Totaal aantal juryzaken 

• In State courts van de 75 grootste counties van de VS. 

Bron: U.S. Department of Justice, 1992 
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Aantal jury- 	% eiser is 	% eiser is 

	

zaken 	winnaar 	verliezer 

11.953 	51.8% 	 48.2% 

Onrechtmatige daad-zaken 	 9.427 	49.9% 	 50.1% 

Gevaarlijke stoffen 	 287 	74.0 	 26.0 

Auto's 	 3.889 	60.2 	 39.8 

Beroepsaansprakelijkheid 	 187 	50.3 	 49.7 

Opzettelijk onrechtmatige daden 	 444 	46.4 	 53.6 

Overige onrechtmatige daden 	 892 	46.5 	 53.3 

Opstal 	 1.986 	43.7 	 56.3 

Belediging/smaad 	 66 	41.6 	 58.4 

Produktaansprakelijkheid 	 358 	40.5 	 59.5 

Medische aansprakelijkheid 	 1.362 	30.3 	 69.7 

Contractzaken 	 2.205 	62.9% 	 37.1% 

Huur/lease 	 132 	73.3 	 26.7 

Wanprestatie verkoper 	 610 	70.9 	 29.1 

Wanprestatie koper 	 593 	64.0 	 36.0 

Arbeidszaken 	 308 	56.1 	 43.9 

Bedrog 	 317 	57.1 	 42.9 

Overige contracten 	 239 	51.3 	 48.7 

Hypotheekexecutie 	 6 	20.0 	 80.0 

Onroerend goed-zaken 	 277 	30.7% 	 69.3% 

Onteigeningen 	 204 	20.7 	 79.3 

Overige 	 73 	58.9 	 41.1 

een dolgedraaide aansprakelijkheid ten minste genuanceerd moet wor-
den. Ook dat is iets wat een van ons al eerder aantrof bij de medische 
aansprakelijkheid (Stolker, 1989). 

Het onderzoek waarop wij doelen is gedaan onder verantwoordelijk-
heid van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (U.S. Department of 
Justice, 1992). De onderzoekers richtten zich op de uitspraken in civiele 
zaken door jury's in de 75 grootste counties van de VS van 1 juli 1991 tot 1 
juli 1992. Het onderzoek beperkte zich tot de State courts (dus niet-
federaal). Van de in totaal 762.000 onrechtmatige daad-, contract- en 
eigendomszaken, werden er twaalfduizend door jury's beslecht. In 6.200 
zaken won eiser, in 5.800 verloor hij. Punitive damages werden toege-
kend in 364 gevallen. 
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Tabel 2: Toegewezen bedragen civiele jury-zaken aan eiser, 1992* 

Type zaak 

Totaal aantal jury-

zaken 

	

Aantal 	Toege- 	Toege- % zaken % zaken 

	

zaken 	wezen 	wezen 	boven boven $ 1 

	

met 	bedrag 	bedrag $ 250.000 	miljoen 

	

eiser 	mediaan 	geruid- 

	

als 	 deld 

winnaar 

5.949 	$ 52.000 $ 455.000 

71 

21.5% 	7.5% 

Onrechtmatige daad - 	 4.584 	$ 51.000 $ 408.000 	21.2% 	7.8% 

zaken 

Gevaarlijke stoffen 	 202 	101.000 	526.000 	30.4 	13.3 

Auto's 	 2.280 	29.000 	220.000 	12.7 	4.0 

Beroeps- 	 92 	156.000 	1.057.000 	38.4 	13.6 

aansprakelijkheid 

Opzettelijk onrecht- 	 199 	54.000 	530.000 	21.5 	6.5 

matige daden 

Overige onrechtma- 	 393 	65.000 	391.000 	23.5 	10.8 

tige daden 

Opstal 	 845 	57.000 	232.000 	22.0 	5.2 

Belediging/smaad 	 27 	25.000 	229.000 	18.4 	13.9 

Produktaansprakelijk- 	142 	260.000 	727.000 	50.5 	15.4 

held 

Medische aansprake- 	403 	201.000 	1.484.000 	47.1 	24.8 

lijkheid 

Contractzaken 	 1.322 	$ 56.000 $ 620.000 	22.6% 	6.5% 

Huur/lease 	 85 	71.000 	1.881.000 	17.7 	2.4 

Wanprestatie verkoper 	417 	35.000 	212.000 	17.9 	3.0 

Wanprestatie koper 	 363 	45.000 	479.000 	20.8 	7.1 

Arbeidszaken 	 170 	141.000 	1.462.000 	39.8 	13.8 

Bedrog 	 173 	70.000 	678.000 	26.5 	9.2 

Overige contracten 	 113 	49.000 	280.000 	17.9 	5.3 

Onroerend goed - 	 43 	$ 55.000 $ 325.000 	16.1% 	4.7% 

zaken 

*In State courts van de 75 grootste counties van de V.S. 

Bron: U.S. Department of Justice, 1992 
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In het onderzoek valt op dat veel minder zaken door jury's worden be-
slecht dan men zou verwachten: slechts 1,5%. Verreweg de meeste daar-
van zijn onrechtmatige daad-zaken: 79%. In 88% van de jury-zaken was 
eiser een natuurlijk persoon, in de helft van de gevallen was gedaagde 
een onderneming. 

Het is niet zo dat jury's in vrijwel alle gevallen pro-plaintiffzijn. Uit het 
onderzoek blijkt dat over het geheel genomen in 52% van de gevallen 
eiser won. Maar de verschillen zijn groot naar gelang de aard van de 
zaak. Om een voorbeeld te noemen, in verkeerszaken won eiser in 60% 
van de gevallen, in zaken van medische aansprakelijkheid 'slechts' 30%. 
In tabel I is het totale beeld in kaart gebracht en in tabel 2 wordt duide-
lijk wat die winnaars ontvingen. 

Ook uit tabel 2 blijkt dat de verschillen groot zijn. Verder kan men uit 
de tabel aflezen dat in 446 gevallen een bedrag van 1 miljoen dollar of 
hoger werd toegewezen waarvan medische aansprakelijkheid (23%) en 
verkeersaansprakelijkheid (21%) een relatief groot deel uitmaken. Verder 
blijkt dat, wat de medische aansprakelijkheid betreft, in 72% van die 
miljoen-plus-zaken gedaagde een ziekenhuis was, tegen 56% van de za-
ken waarin minder dan één miljoen werd uitgekeerd. 

Een vergelijkbaar beeld geeft de verkeersaansprakelijkheid: onderne-
mingen (53%) en overheden (29%) vormden samen drie kwart van de 
gedaagden bij toewijzingen van één miljoen en meer. Individuen waren 
in 53% van de gevallen de gedaagde partij wanneer het ging om schade-
vergoedingen van minder dan één miljoen dollar. Ook op het punt van 
de punitive damages zijn de uitkomsten van het onderzoek interessant. 

Punitive damages? 

72 

Een tweede veel genoemde oorzaak van de (al dan niet bestaande) crisis 
in Amerika is het systeem van punitive damages. Daaraan willen we wat 
meer aandacht besteden. Het valt niet te ontkennen dat tegen het sys-
teem van de privaatrechtelijke boete ernstige bedenkingen kunnen wor-
den ingebracht (Hol en Stolker, 1995, p. 29 e.v.). Het wordt toch vooral als 
een rariteit gezien. In Nederland is het dan ook uitgesloten dat zij zal 
worden ingevoerd; hooguit zal ze zich een enkele keer in het kleed van 
het smartegeld vertonen. 

In de VS ligt de privaatrechtelijke boete permanent onder vuur. Haar 
tegenstanders beweren dat toekenning van punitive damages een ge-
woonte is geworden; dat het gaat om almaar hogere bedragen en dat het 
verschijnsel een nationale omvang heeft gekregen. Een recent voorbeeld 
van deze opvatting vindt men in de speech van de Amerikaan Olsen. 

Olson, partner in een groot advocatenkantoor en voormalig departe-
mentsambtenaar, trad als vertegenwoordiger van de Civil Justice Reform 
Group op voor de Senaatscommissie die zich bezighoudt met de 
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hervormingswetgeving. 8  Hij stelde dat: 'the number and size of ptmitive 
damages in recent years have been skyrocketing out of control in vir-
tually every type of civil litigation for nearly every type of misstep. Grave 
injuries are occuring to our economy and to our society as a result. (...) 
Also punitive damages have become a tremendous burden on interstate 
commerce because juries use them to punish and discriminate against 
out-of-state companies and to reward in-state plaintiffs.' 

Snijden deze beweringen hout? De Amerikaanse auteurs Daniels en 
Martin wezen al eerder op een soort van juridische heksenjacht: 'The 
reforrners create fear and amdety by characterizing the civil justice sys-
tem as one in crisis, presenting dire threats to personal and national 
well-being. Fundamental change in the punitive damage system, they 
argue, is the only way to end the crisis and ensure security. In short, the 
punitive damages debate has become a matter of public relations, pro-
paganda, and the mobilization of prejudice and fear, rather than a matter 
of rational discourse (Daniels en Martin, 1990, p. 4)'. 9  

Aan de hand van ouder cijfermateriaal over de jaren 1981-1985 wijzen 
zij de bewering van de hand als zouden punitive damages routine zijn 
geworden. De meer recente studie van het U.S. Department of Justice 
(1992) lijkt hen gelijk te geven. Daaruit blijkt dat jury's in 6% van de za-
ken waarin eiser won, een bedrag aan punitive damages toewezen. 
Deze 6% was goed voor 10% voor het totale bedrag aan schadevergoe-
ding dat in alle onderzochte zaken werd toegewezen. In 24% van de ge-
vallen ging het om bedragen hoger dan tweehonderdvijftigduizend dol-
lar, in 12% om bedragen van een miljoen dollar of meer. Uit tabel 3 blijkt 
om welk soort zaken het ging. Opvallend is de 2% voor produktaanspra-
kelijkbeid, een aantal dat veel lager is dan men zou vermoeden. 
Honderddrieëndertig miljoen dollar aan punitive damages werd toege-
wezen in arbeidszaken in ruime zin. Dat bedrag maakt ongeveer de helft 
uit van het totale bedrag dat aan punitive damages werd toegewezen: 
$268 miljoen. 

Voorts blijkt uit het onderzoek dat in 43% van de gevallen waarin jury's 
de gedaagde veroordeelde tot betaling van punitive damages, dat bedrag 
hoger lag dan het bedrag dat aan feitelijke compensatie moest worden 
betaald. In 22% van de gevallen lagen de punitive damages-zelfs twee-
maal zo hoog. 

Het totale beeld terzake produktenaansprakelijkheid is als volgt. Van 
de bijna 380.000 onrechtmatige daad-zaken oordeelde in 360 gevallen 
een jury (3%). In 41% van de gevallen (142 slachtoffers) viel het oordeel 

8 Prepared statement of Th.B. Olson before the Subcommittee on Consumer Affairs, Foreign 

Commerce, and Tourism of the Committee on Commerce, Sience, and Transportation, 
United States Senate, Conceming Ciyil Justice Reform; Federal News Service, In the News, 4 

april 1995. 
9 Beide auteurs analyseerden een onderzoek dat werd gedaan voor de jaren 1981-1985 en 

komen tot de conclusie dat beslist niet kan worden gesproken van een routinematig 

toewijzen van punitive damages. 



Tabel 3: Toewijzing bedragen punitive damage aan eiser, 1992* 

Type zaak 

	

Aantal zaken 	% dat ptmitive 	Toegewezen 	, Toegewezen 	% zaken 	% zaken boven 

	

met eiser als 	damage 	 bedrag 	bedrag gemid- 	 boven 	$ I miljoen 

	

winnaar 	onvangt 	mediaan 	 deld 	$ 250.000 

Totaal aantal juryzaken 	 364 	 5.9% 	$ 50.000 	$ 735.000 	 23.7% 	 11.6% 

Onrechtmatige daad-zaken" 	 190 	 4.0 	$ 36.000 	$ 481.000 	 22.7% 	 10.1% 

Auto's 	 55 	 2.4 	 25.000 	641.000 	 19.9 	 7.5 

Opstal 	 15 	 1.7 	 40.000 	87.000 	 0 	 0 

Produlctaansprakelijkheid 	 3 	 2.2 	 9.000 	12.000 	 0 	 0 

Opzettelijk onrechtmatige daden 	 38 	 18.5 	 25.000 	286.000 	 13.8 	 8.5 

Medisch aansprakelijkheid 	 13 	 3.1 	 199.000 	245.000 	 31.8 	 0 

Beroepsaansprakelijkheid 	 15 	 15.7 	 250.000 	412.000 	 44.0 	 8.5 

Belediging/ smaad 	 8 	 29.8 	 47.000 	. 	164.000 	 34.2 	 0 

Gevaarlijke stoffen 	 13 	 6.2 	 1.692.000 	1.994.000 	 54.7 	 54.7 

Contractzaken*" 	 169 	 12.2% 	$ 52.000 	$ 1.003.000 	 24.4% 	 12.6% 

Bedrog 	 38 	 21.2 	 45.000 	191.000 	 18.9 	 10.4 

Wanprestatie verkoper 	 24 	 5.6 	 22.000 	51.000 	 0 	 0 

Wanprestatie koper 	 47 	 12.4 	 27.000 	581.000 	 28.6 	 11.1 

Arbeidszaken 	 46 	 26.8 	 179.000 	2.874.000 	 42.1 	 26.1 

Huur/Lease 	 11 	 11.3 	 50.000 	37.000 	 0 	 0 

Onroerend goed-zaken 	 5 	 11.7 	$ 85.000 	$ 1.375.000 	 40.0% 	 40.0% 

a 

pip 
g 

p 

;ti 

P 

co 

Bron: U.S. Departement of lustice, 1992. 

In State courts van de 75 grootste counties van de U.S. 
** Exclusief overige onrechtmatige daden. 
*** 	 rentrart..n 
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positief uit voor eiser. In totaal werd daarbij $103 miljoen aan schadever-
goeding en punitive damages toegewezen. In drie gevallen oordeelde de 
jury tot punitive damages; daarbij ging het in totaal om veertigduizend 
dollar. 10  

Het beeld is wezenlijk anders als men kijkt naar aansprakelijkheid voor 
gevaarlijke stoffen. Dan gaat het om 287 zaken, waarvan in 74% van de 
gevallen eiser won, met een gemiddelde schadevergoeding van 
vijfhonderdduizend dollar; in dertien zaken veroordeelde de jury ge-
daagde tot het betalen van punitive damages, in totaal zesentwintig mil-
joen dollar!ll 

Of het hier nu gaat om grote aantallen respectievelijk om hoge bedra-
gen, valt moeilijk te zeggen. Vaste punten ter vergelijking ontbreken en 
een vergelijking met Nederland valt altijd in het nadeel van de VS uit. 
Duidelijk is wel dat de toekenning van punitive damages in zaken van 
produktaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid of in zaken van 
gevaarlijke stoffen allerminst routine is geworden. 

Over punitive damages wordt in Amerika hevig gediscussieerd, ook in 
de sfeer van 'mensenrechten'. Zo vindt menigeen het fenomeen van de 
privaatrechtelijke boete in strijd met de due proces clause uit de Ameri-
kaanse grondwet (nulla poena) en in strijd met de Eighth Amendment 
(bescherming tegen excessive fines). Maar daarvan is, zo blijkt uit een 
aantal uitspraken van het federale Supreme Court, voorlopig geen 
sprake. 

Niettemin worden tal van beperkende voorstellen gedaan, ook in de 
plannen van Gingrich, en vele daarvan zijn inmiddels ook tot wet gewor-
den. Zo stelden DeFrances en de haren vast dat in vijfentwintig staten 
punitive damages alleen kunnen worden toegewezen als de jury een 
clear and con vincing evidence vaststelt, in één staat stelt men zelfs dat 
'beyond reasonable doubt' is dat gedaagde 'wanton, malicious, extre-
mely of grossly negligent, or oppressive in character' is. Acht staten eisen 
van het schadeloosgestelde slachtoffer dat hij een deel van de punitive 
damages afstaat aan de staat. Twaalf staten eisen btfurcation, dat wil zeg-
gen dat de procedures tot verkrijging van schadevergoeding en die tot 
verkrijging van punitive damages gescheiden worden. In negen daarvan 
stelt de rechter het bedrag vast, in drie staten doet de jury dat. 

Waarschijnlijker oorzaken van de 'crisis' 

75 

Zijn het systeem van jury-rechtspraak en het bestaan van punitive dama-
ges onzekere veroorzakers van een mogelijke crisis, er zijn gemakkelijk 
een aantal meer zekere veroorzakers te noemen. We noemen de toege- 

10 Tot vergelijkbare uitkomsten kwamen Daniels en Martin, 1990 

11 De cijfers geven geen antwoord op de vraag of in deze zaken hoger beroep is ingesteld, en 
of dat tot een verandering (doorgaans een verlaging) van de schadevergoeding heeft 
geleid. 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 5, 1996 76 

nomen toegankelijkheid en kwaliteit van de juridische dienstverlening, 
tezamen met de toenemende expertise van diezelfde juridische dienst-
verlening. 

Voor Amerika staat vast dat het aantal lawyers de laatste tientallen ja-
ren verhoudingsgewijs veel sterker is gestegen dan de gehele populatie. 
In 1951 was er een advocaat voor 695 Amerikanen; in 1980 was dat één 
op 418 en de verwachting voor 1995 was een lawyer voor 279 inwoners 
(Rahdert, 1995, p. 231, voetnoot 30). 

Men dient zich overigens wel te realiseren dat lawyers een bredere ca-
tegorie vormen dan 'advocaten'. Niettemin geven de cijfers onmisken-
baar een tendens aan. Bovendien maakt het systeem van contingency fee 
(advocaat ontvangt percentage van toegewezen schadevergoeding) en no 
cure no pay de advocatuur ook financieel zeer toegankelijk (zie daarover 
nader Stolker, 1989). 

Hier komt nog bij het gegeven van een zich sterker specialiserende ad-
vocatuur. Talloze law schools, balies en andere groepen van juridische 
hulpverleners worden bij wijze van permanente educatie gevormd. 
Daarbij speelt de moderne informatietechnologie een belangrijke rol. 
Wij citeren Mark Rahdert nogmaals: 'In practice, lawyers have used the 
technology of this 'information age' to create techniques for pooling in-
formation on similar lawsuits, locating effective expert witnesses, sha-
ring information on jury awards, and the like. These efforts have met 
with particular success in the tort domain, since so many lawsuits in-
volve the same or similar facts — for example, airplane crashes, toxic sub-
stances, failed products, hotel fires, and so forth. The factual similarities 
of the cases, together with improved access to clients, have also enabled 
a larger number of plaintiffs' trial lawyers to develop particular special-
ties, where they can hone their skins and knowledge to a sharp edge 
(Rahdert, 1995,p. 117)'. 

Ook medisch en technologisch kan steeds meer. Dat leidt ertoe dat 
enerzijds steeds meer ziekten en aandoeningen kunnen worden gedia-
gnostiseerd, terwijl anderzijds de kosten navenant stijgen. Rahdert wijst 
er terecht op dat de medische wetenschap ook steeds nauwkeuriger in 
staat is om causale relaties te leggen tussen bij voorbeeld bepaalde pro-
dukten (DES, asbest, Dalkon shield, straling enzovoort) en bepaald letsel. 
Daarmee wordt voor gedaagden een tot nog toe gemakkelijke 
ontsnappingsroute (het causaal verband staat onvoldoende vast) iets 
minder begaanbaar. 

Ook de toename in de welvaart speelt een rol. Het ligt volstrekt voor de 
hand: waar het algemene welvaartsniveau toeneemt, neemt ook de po-
tentiële schade toe en daarmee de wens die schade vergoed te zien. Dat 
geldt voor Amerika en Nederland in gelijke mate. Anderzijds wijzen wij er 
wel op dat het - verhoudingsgewijs - nagenoeg ontbreken van sociale 
voorzieningen in Amerika, ertoe leidde dat de schadevergoedings-
bedragen in dat land hoog lagen. 
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En Nederland? 

77 

Ten slotte, meer als waarschuwing, wordt er in de wetenschappelijke 
literatuur van de VS steeds weer op gewezen dat 'a few major tort law 
'disasters' ... have made disproportionate contribution to the cost of lia-
bility in (the) last two decades (Rahdert, 1995, pp. 122-123)'. Voor de 
produktenaansprakelijkheid zijn dat bij voorbeeld asbest, Dalkon Shield 
en de ellende rond de hartldeppen. Ten dele kunnen deze uitschieters 
verldaard worden uit hetgeen in de vorige twee punten werd besproken. 

In Nederland zien we op elk van deze punten vergelijkbare ontwikkelin-
gen. Het aantal Nederlandse advocaten, maar ook de experts werkzaam 
voor bureaus voor letselschade-expertise, stijgt verhoudingsgewijs snel. 
Bovendien lijkt no cure no pay steeds meer aanvaard te worden - som- 
mige advocaten werken nu al op die basis - en is het strikte reclame-
verbod opgeheven. 

Verder vindt ook in Nederland specialisatie in toenemende mate - 
plaats. We zien dat bij voorbeeld op het terrein van de letselschade-
advocatuur. Sinds 1996 kennen alle Nederlandse advocaten voorts een 
bijscholingsplicht en tal van andere beroepsgroepen hebben hun 'per-
manente opleidingen'. En om het beeld volledig te maken: ook in Neder-
land wordt, met name onder de vleugels van uitgevers als Wolters Klu-
wer, hard gewerkt aan het gemakkelijker toegankelijk maken van data die 
relevant kunnen zijn voor juridische beroepsbeoefenaars. Ten slotte 
moet hier genoemd worden het verschijnsel dat een toenemend aantal 
wetenschappers zich specialiseert tot getuige-deskundige in juridische 
procedures. 

Evenmin ontlopen de VS en Nederland elkaar waar het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de medische technologie. 
Deze ontwikkelingen zullen in Nederland net zoals in de VS van invloed 
zijn op de aansprakelijkheid voor letselschade. En ook op het juridische 
vlak zijn tal van ontwikkelingen te noemen, ontwikkelingen die door-
gaans in het voordeel van slachtoffers uitpakken. Wij begonnen er dit 
artikel mee. 

Wat de omvang van de schade betreft, in Nederland wordt via het stel-
sel van sociale voorzieningen veel schade als het ware geabsorbeerd en 
dat houdt de schadevergoedingen relatief laag. Daarin komt evenwel ver-
andering met het stelselmatig terugdringen van het sociale 
voorzieningenniveau. Het ligt voor de hand dat een afnemende sociale 
zekerheid het belang van het aansprakelijkheidsrecht zal doen toene-
men. 

Veel moeilijker is in te schatten of Nederland ook op weg is naar een 
sociale cultuur waarin het schadeverhaal gewoon is. Naast hetgeen hier-
vóór werd opgemerkt (gespecialiseerde juridische dienstverlening, geen 
reclameverbod meer, slachtoffervriendelijke rechtspraak en wetgeving, 
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enzovoort), spelen ook de media een belangrijke rol in zo'n eventueel 
veranderingsproces. 

Ondertussen lijkt het wel duidelijk dat er in Nederland meer risico-
aansprakelijkheden bijkomen dan er afgaan. Men kan hierbij denken aan 
de regelingen voor milieu-aansprakelijkheid en de onlangs voorgeno-
men regeling van de verkeersaansprakelijkheid. 

En de verzekeraars? Zij lijken enerzijds de hand in eigen boezem te 
moeten steken waar het de uitoefening van hun vak betreft: met name is 
van belang een zorgvuldige en adequate registratie van claims en vergoe-
dingen. Anderzijds zullen zij extern duidelijk moeten maken dat be-
paalde grootschalige onzekerheden niet zonder meer door hen gedragen 
kunnen worden. Die onzekerheid lijkt toch een van de meer waarschijn-
lijker oorzaken van de terughoudendheid van verzekeraars. Het zal zaak 
zijn die onzekerheden tijdig te voorzien om vervolgens met de wetgever 
of met belangengroepen naar uitwegen te zoeken. 12  De invoering van 
mogelijke limieten aan de aansprakelijkheid moet voor sommige activi-
teiten niet bij voorbaat worden uitgesloten. Wij benadrukken dat verze-
keraars beide zullen moeten doen: intern en extern. In de publieke en, 
politieke achting staan zij min of meer van nature op achterstand. Dat is 
niet anders, niet in Nederland en niet in de VS. 

Belangrijk lijkt het ons ten slotte dat in Nederland de verschillende 
betrokken partijen zich niet in de loopgraven laten zakken zoals dat in 
Amerika is gebeurd. Want van die tactiek, zo lijkt een van de Ameri-
kaanse lessen te zijn, wordt niemand beter. 
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Justitie als 
verzekeringsmaatschappij 
'Actuarial justice' in Nederland 

dr. R. van Swaaningen 

In het strafrechtelijk klimaat van de jaren tachtig zijn grofweg twee ont-
wikkelingen aan te wijzen. Enerzijds is er een toenemende moralisering 
van criminaliteit door middel van punitieve symbolen, terwijl er ander-
zijds een instrumentele tendens waarneembaar is, waarbij een op risico-
taxatie gebaseerde beleidscultuur een beginselmatig geïnspireerde 
rechtscultuur verdringt. De eerste ontwikkeling is een gewone law and 
order trend die binnen het traditionele strafrecht wel vaker voorkomen 
(Van Swaaningen, 1995a). 

De tweede tendens luidt echter een nieuw soort strafrecht in. Dat 
wordt in de Angelsaksische criminologie actuarial justice genoemd. In 
dit artikel zal ik aangeven wat met dit begrip wordt bedoeld, wat de Ne-
derlandse karakteristieken ervan zijn, en wat de gevaren van een derge-
lijke benadering zijn. Voor een goed begrip van dit nieuwe strafrecht 
dient eerst te worden ingegaan op begeleidende politieke, culturele en 
sociaal-economische ontwikkelingen. 

Risico - maatschappij en risico - justitie 

80 

Actuarial justice kan het beste als risico-justitie worden vertaald. Het is 
namelijk een exponent van de risico-maatschappij. De Duitse socioloog 
Ulrich Beck (1992) heeft dit begrip ontwikkeld om er een verschuiving in 
het denken over gevaar en over de rol van de overheid mee aan te geven. 
In vroeg-moderne samenlevingen was de ramp die onvermijdelijk over 
ons komt de metafoor van gevaar. Naarmate de geïndustrialiseerde sa-
menleving zich verder ontwikkelde, werden gevaren steeds meer gezien 
als calculeerbare en beheersbare risico's. De burger ging er steeds meer 
van uit dat de overheid gevaren zou moeten en kunnen afwenden. 

De paradox is dat met de toenemende tendens om gevaren als be-
heersbare risico's te definiëren, mensen steeds meer gevaren zijn gaan 
zien, golven van morele paniek elkaar in steeds sneller tempo zijn gaan 
opvolgen en gevoelens van angst en onveiligheid ook zijn toegenomen 
(Beck, 1996). De moderne voorzienigheid van de staat heeft de burger 
vooral afhankelijk en initiatiefloos gemaakt, in plaats van dat een veiliger 
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gevoel, indachtig de behoeftenpiramide van Maslow, hem tot zelfont-
plooiing heeft aangezet. 

De terugtredende overheid zou hier mede een reactie op zijn. Met dit 
terugtreden is ook het karakter van de overheid veranderd. Binnen de 
verzorgingsstaat richtte zij zich op het verdelen van 'goede' zaken - maat-
schappelijk welzijn. Na de neo-liberale 'sanering' van de verzorgingsstaat 
is zij zich vooral bezig gaan houden met het taxeren en beheersen van 
'kwade' zaken - risico's voor de maatschappelijke orde. Beleidskeuzes 
zijn niet meer het resultaat van democratische besluitvorming, maar 
dringen zich schijnbaar noodzakelijk, als gestuurd door een onzichtbare 
hand (de markt, het buitenland, gevaar) aan de politiek op. Zo ontstaat 
een nieuw soort staat, een état animateur (Donzelot, 1984; pp. 259-260), 
een ondernemende overheid die de eigen politieke verantwoordelijkhe-
den maskeert onder verwijzing naar marktkrachten en semi-zelfstan-
dige, aan de overheid gelieerde, instellingen waar de politiek geen greep 
op zou hebben. 

Volgens David Garland (1995) kan deze 'responsabiliseringsstrategie' 
echter niet simpelweg worden gezien als het afstoten van overheid-
staken. 'Het is een nieuwe vorm van bestuur op afstand die, tenminste 
op dit gebied (justitie, RuS), een nieuwe vorm van machtsuitoefening 
impliceert.' Deze nieuwe staatsraison vloeit voort uit het idee dat we in 
de Westerse samenleving aan het 'einde van de ideologieën' zouden zijn 
gekomen. Nu over ideologische keuzes 'dus' niet meer hoeft te worden 
gediscussieerd, wordt consensus a priori voorondersteld. Vragen van 
moraal worden gehomogeniseerd door ze te herleiden tot technische 
uitvoeringsvragen en belangentegenstellingen worden weggemasseerd 
met de repressieve tolerantie van formele inspraakprocedures. 

Als de overheid zich steeds meer gaat richten op het beheer van het 
kwade en minder op het verdelen van het goede, zal meer nadruk op de 
instrumentalisering van het strafrecht komen te liggen. Justitie is immers 
bij uitstek de belichaming van de beheersing van het kwaad. Justitiële 
ontwikkelingen vormen een bijzonder boeiend voorbeeld voor analyses 
van de risico-maatschappij omdat vragen van moraal en machts-
uitoefening hier zo prangend zijn. 

De term actuarial justice is afkomstig van de Noord Amerikaanse cri-
minologen Malcolm Feeley en Jonathan Simon (1994). Het bijvoeglijk 
naamwoord 'actuarieel' komt uit de verzekeringswereld. Een actuaris 
taxeert potentiële risico's en stelt op basis daarvan de hoogte van verze-
keringspremies vast. Modern justitiebeleid is op hetzelfde principe geba-
seerd: maatschappelijke risico's worden getaxeerd en voorts wordt geke-
ken waar het break-even-point van aanvaardbare kosten en aanvaard-
bare risico's ligt. De notie dat 'goed', in casu recht, moet en kan worden 
gedaan verdwijnt naar de achtergrond, en analyses over efficiënte maat-
schappij controle komen hier voor in de plaats. 

Met de verschuiving van het klassieke strafrecht naar risico-justitie is 
het achterliggende mensbeeld veranderd van een in principe verant- 
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woordelijk te houden burger naar een a priori voor onverantwoordelijk 
gehouden object van controle. Wetsovertredingen worden niet langer 
beoordeeld in termen van individuele schuld, maar als potentiële risico's 
voor de maatschappelijke orde. Het positieve ideaal van de maakbare 
samenleving is vervangen door een negatieve solidariteit van een maak-
bare veiligheid, die gevoed wordt door een 'ecologie van de angst' 
(Maguire, 1996). De overheid is hierbij niet langer een 'morele architect', 
maar het hoofdkantoor van een verzekeringsmaatschappij. 

Wat Is risico -justitie? 

Een heldere definitie van het begrip risico-justitie valt nauwelijks te ge-
ven. Feeley en Simon (1994, p. 174) stellen: 'risico-justitie is een nevelig 
begrip, maar het is wel belangrijk Het bepaalt hoe we denken en praten 
over criminele politiek, maar het is geen ideologie in de strikte zin van 
het woord; als een verzameling van aannames en ideeën die de wijze van 
ingrijpen bepalen. Het leidt tot bepaalde praktijken, maar kan niet wor-
den gereduceerd tot een specifieke technologie of handelwijze. Het is 
juist zo machtig en belangrijk omdat het geen duidelijk gearticuleerde 
ideologie of specifieke techniek heeft.' 

Risico-justitie bestaat uit een aantal nieuwe praktijken en nieuwe 
functies voor oude vormen, maar vooral uit een nieuwe onderliggende 
ratio. 'Het nieuwe ervan is vooral gelegen in de specifieke combinatie, de 
specifieke micro-praktijken waarbinnen zij functioneren en de functies 
die zij vervullen' (Feeley en Simon, 1994, p. 174) Als 'nieuwe' praktijken 
noemen Feeley en Simon de selectieve onschadelijkmaking van groepen 
die volgens de justitiële taxaties een hoog risico-profiel hebben; de ver-
schuiving van het doel van voorlopige hechtenis (van een waarborg om 
de verdachte ter terechtzitting te laten verschijnen tot een middel om de 
maatschappij tegen gevaarlijke elementen te beveiligen); en het veelvul-
dig gebruik van dader-profielen - met name ten aanzien van drug-
koeriers. 

De staatsmacht wordt hierbij vooral gericht op preventie en minimali-
sering van risico. Recht wordt niet langer gezien als een rationeel sys-
teem om de burger en de rechtsorde te beschermen en om eigenrichting 
te voorkomen. De logica is omgekeerd. Wanneer bepaalde praktijken 
kunnen worden gevat in de specifieke rationaliteit van het systeem is het 
recht. Recht is dus recht omdat er bepaalde procedures zijn gevolgd. Als 
'nieuwe functies voor oude vormen' noemen Feeley en Simon het feit dat 
recidive, eerder druggebruik, voorafgaand gedrag in de gevangenis of 
tijdens verlof, en vroegere reclasseringscontacten in toenemende mate 
gaan bepalen onder welk regime men bij een nieuw vergrijp zal worden 
gesteld. De 'toepassing van een nieuwe ratio' illustreren Feeley en Simon 
met jurisprudentie waarin de praktijken van preventieve hechtenis als 
middel tot onschadelijktnaking, verregaande en massale observaties 
wanneer de politie daartoe een 'gerede aanleiding' ziet, de opreklcing van 
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het begrip 'grenscontrole', of ingesleten verdenkingspatronen door de 
rechter worden gelegitimeerd. 

Gedurende het laatste decennium hebben juristen en criminologen in 
vele Westerse landen op een ontwikkeling naar risico-justitie gewezen. 
Een belangrijke indicatie zagen velen in het feit dat steeds meer crimina-
liteit op bestuurlijke wijze wordt afgehandeld, waardoor het strafrechte-
lijke schuld- en boete-complex van zijn morele kern wordt ontdaan (bij 
voorbeeld Scheerer, 1986, pp. 105-106; Sgubbi, 1990). Ook de in toene-
mende mate beleidsmatige, instrumentele benadering van het strafrecht 
als middel van criminaliteitsbestrijding hoort bij het idee van risico-
justitie. 

Voorts is veelvuldig op de ontwikkeling van het crimininaliteitspreven-
tiebeleid gewezen, waarin de klassieke grenzen die het strafrecht aan jus-
titiële interventie stelt nauwelijks lijken te gelden, en waarin burgers en 
de private beveiligingsindustrie mede verantwoordelijk worden gemaakt 
voor de beheersing van criminaliteit. Sociale controle zal in de toekomst 
steeds minder door strafbedreiging en repressie plaatsvinden - die wordt 
gereserveerd voor een categorie mensen die als onverbeterbaar zijn ge-
profileerd. Strafrecht is nog slechts een bepaald instrument van sociale 
controle naast vele andere. Voor het gros van de bevolking zal sociale 
controle 'preventief, subtiel, schijnbaar niet-dwangmatig en consensueel 
zijn. Het is gericht op categorieën, vereist geen kennis van het specifieke 
individu en is gebaseerd op alomtegenwoordig toezicht. (...) Het is een 
instrumentele orde die eerder bepaald wordt door de belangen van Dis-
ney Productions dan door 'de moraal' of 'het absolute'. Iedereen die wel 
eens een bezoekje heeft gebracht aan Disney World weet hoe buitenge-
woon effectief een dergelijke sociale controle is.' Met een kleine wenk 
naar Stan Cohen (1985, p. 2) noemen Clifford Shearing en Philip Sten-
ning (1987, p. 322) deze Disney-orde van sociale controle door middel 
van infantilisering 'helemaal niet zo Mickey Mouse.' 

Een ander veel genoemd element van risico-justitie is de voorstelling 
van strafrecht als een produktiebedrijf, dat slechts geregeerd wordt door 
de wetten van doelmatigheid en rendement. 'De nieuwe ronde in het 
'einde van de ideologie' spel heeft haar sporen achter gelaten in de syste-
men en ideologieën van sociale controle. In de criminaliteitsbestrijding 
zien we een groeiende invloed van een bedrijfsmatige, bestuurlijke en 
technocratische werkstijl. De oude liberale ideologieën (behandeling, 
resocialisering en hervorming) hebben afgedaan. Het belangrijkste doel 
is nu om het strafrechtelijk systeem zelf in een redelijke conditie te hou-
den' (Cohen, 1994, p. 72). 

Cohen wijst hiermee op twee punten. Ten eerste houdt men zich bin-
nen risico-justitie vooral bezig met systeem-interne, technische 
uitvoerings- en verwerkingsproblemen, en ten tweede is er een 'nieuwe 
penologie' ontstaan (Feeley en Simon, 1992). De 'oude' penologie is ge-
baseerd op (een zorg voor) het individu en houdt zich bezig met concep-
ten als schuld, verantwoordelijkheid en plicht, met diagnoses van de- 
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viantie, en met vragen naar de legitimiteit en effectiviteit van interventies 
en de behandeling van de individuele dader. 

De 'nieuwe' penologie heeft een actuariële logica. Criminaliteit wordt 
beschouwd als een risico als vele andere en de vraag is slechts hoe de 
maatschappelijke schade als geheel zo efficiënt mogelijk kan worden be-
perkt. Het antwoord op deze vraag is een pro-actieve vorm van risico-
taxatie door middel van verschillende technieken om groepen te identifi-
ceren, classificeren en te controleren op grond van het van hen te 
verwachten gevaar. De rechtsstaat belichaamt het ideaal van de oude 
penologie, het bedrijfsleven dat van de nieuwe penologie. 'Ouderwetse' 
juristen houden zich bezig met rechtshandhaving, 'nieuwe' justitiële 
beleidmakers zijn de actuarissen van de risico-maatschappij. 

Het idee van risico-management moge zijn terug te voeren op het ac-
cent van de moderne richting op sociaal verweer, maar binnen de risico-
justitie heeft dat een ander karakter. De bescherming van de maatschap-
pij is niet langer een vooraf vastgesteld strafdoel georiënteerd op de 
individuele, veroordeelde dader, maar een pro-actieve, preventieve stra-
tegie ten aanzien van een hele reeks groepen, terwijl er nog geen con-
crete strafrechtelijke verdenking is. Legitimiteitsvragen worden hierbij 
omzeild door pragmatische, bestuurs- en bedrijfskundige overwegingen 
over 'risico- en overlastbeperking' en de 'doelmatigheid en geloofwaar-
digheid van het systeem'. Dat zijn op zichzelf staande doelen geworden 
waar geen concrete verdachte meer voor nodig is. 

In het beeld van de ondernemende overheid vallen inhoudelijke vra-
gen naar legitimering, maatschappelijk effect of sociale rechtvaardigheid 
buiten het politieke referentiekader. In hun 'semantische bordeel' horen 
politici alleen 'het bestuurlijke geklets van hun eigen kaste', zoals de 
Duitse filosoof Peter Sloterdijk het uitdrukte (de Groene Amsterdammer, 
1995, nr. 23, pp. 12-14). Justitiële vraagstukken zijn echter geen waarden-
neutrale problemen die alleen maar op uitvoeringstechnische kwesties 
hoeven te worden bediscussieerd. Zij hebben een sterk ideologische la-
ding, en risico-justitie is gebaseerd op een zeer bepaald economisch 
mens- en maatschappijbeeld. Feeley en Simon noemen systeem-
analyse, operationeel onderzoek, rechtseconomie en het neo-
conservatisme de utilitaire intellectuele wortels van risico-justitie. 

Richard Ericson en Kevin Carriere (1994, pp. 102-103) onderscheiden 
drie risico-beelden die hun stempel drukken op het discursieve en prak-
tische niveau van risico-justitie. Ten eerste is er een negatieve logica, 
waarin angsten voor allerlei bedreigingen en gevaren worden opgeroe-
pen door 'geschikte vijanden' (Christie, 1986) van de maatschappij te 
creëren - de junkie, de uitkeringstrekker, de illegaal, de terrorist enzo-
voort. Hierdoor verandert de solidariteit die gebaseerd is op gemeen-
schappelijke positieve doelen in een negatieve verbondenheid door ge-
deelde angsten. 

Ten tweede is er het idee dat het irrationele door rationele middelen 
kan worden beheerst. Zo wordt angst gerationaliseerd tot een basis voor 
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ingrijpen. Ten derde neemt de verzekeringslogica een centrale plaats in 
bij de rationalisering van risico. De boodschap is dat de maatschappij vol 
risico's is en dat deze risico's ook beheersbaar zijn. Wanneer justitie de 
angstgevoelens niet vermag te verminderen, dienen extra inspanningen 
te worden geleverd. Daartoe zal een toenemend aantal burgerrechten 
'moeten' warden ingeperkt. Daartoe zullen uiteindelijk ook de data-
systemen van bevolkingsregister, sociale dienst, belastingdienst, GG&GD 
en politie op elkaar 'moeten' worden aangesloten. Het wachten is slechts 
op een geschikt incident of buitenlandse druk waardoor deze aanpassing 
van de privacy-wetgeving politiek 'noodzakelijk' wordt. Omdat mensen 
bang zijn, en hen verteld wordt dat dergelijke maatregelen hun veiligheid 
zullen verhogen, zal dat op weinig publieke weerstand stuiten - getuige 
de probleemloze invoering van de identificatieplicht. 

Een andere reden waarom velen denken dat dergelijke nieuwe vormen 
van sociale controle de brave burger niet zullen treffen is dat in de risico-
maatschappij de zorg voor en het mededogen met kwetsbare groepen is 
omgeslagen in een angst voor deze nieuwe onderklassen. Zygmunt Bau-
man (1995, p. 121) heeft laten zien hoe in dit verband 'het beeld van so-
ciale voorzieningen is veranderd van een burgerrecht tot een stigma voor 
nuttelozen en onvoorzichtigen. Uitkeringsgerechtigden worden aan 
steeds striktere en vernederendere controles onderworpen. Zij worden in 
het beldaagdenbankje geplaatst als profiteurs van het zuur verdiende 
geld van de belastingbetaler, en worden vooral geassocieerd met parasi-
tisme', nalatigheid, seksuele laksheid (ten aanzien van alleenstaande, 
minderjarige moeders in de VS, RIJS) en druggebruik'. Deze 'potentiële 
fraudeurs' maken nieuwe controle-maatregelen 'noodzakelijk.' Bauman 
(1995, p. 218) wijst er voorts op dat onze 'Brave New World van deregule-
ring, privatisering en consumptieve vrijheid' bijzonder tolerant is ten 
aanzien van degenen die (aan vraag- of aan aanbodzijde) bijdragen aan 
een hoog consumptieniveau, terwijl degenen die hieraan geen bijdrage 
kunnen leveren als buitenstaanders in de consumptiemaatschappij wor-
den gestigmatiseerd. 

Deze analyses waar de noties risico en gevaar op zijn gebaseerd laten 
zien dat het niet toevallig is dat het ontstaan van risico-justitie samenvalt 
met de maatschappelijke tweedeling in een 'twee derde samenleving' 
van mensen die in redelijke welstand leven en steeds minder bereid zijn 
de kosten voor goede sociale zekerheid op te brengen, en een 'één derde 
samenleving' van mensen die steeds meer zijn aangewezen op steeds 
minder beschikbare collectieve voorzieningen. 

Nu is het altijd al zo geweest dat de lagere sociale klassen er binnen het 
strafrechtelijk systeem minder genadig afkwamen dan de hogere, maar 
ook deze historische wetmatigheid heeft onder de risico-justitie een an-
dere dimensie. Het gaat immers niet meer om het achteraf beoordelen 
van individueel gedrag, maar om het vooraf inschatten van risico's en 
daartoe preventieve maatregelen treffen. De economische invulling van 
het begrip risico behelst een grenzeloze logica, waarmee het aantal ge- 
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vaarlijk klassen ad libitum kan worden uitgebreid. Criminele politiek 
wordt zo een oorlog tussen 'wij' goede burgers en 'zij' die onze rust en 
orde bedreigen, in plaats van een sociale aanpak van een sociaal pro-
bleem. Voor Feeley en Simon (1994, pp. 193-196) is de metafoor van het 
criminaliteitsbeeld binnen risico-justitie dan ook de intifada. Nils Chris-
tie (1993) waarschuwt dat door de combinatie van een grenzeloze crimi-
naliseringslogica, een normloze, technocratische aanpak en toenemende 
financiële belangen in de criminaliteitsbestrijdingsindustrie gemakkelijk 
Westerse 'gulags' kunnen ontstaan. 

Het opbouwen van een 'fort Europa' rond de rijkste Europese landen 
door de migratiewetgeving telkens aan te scherpen (in het eufemistische 
politieke jargon 'preventief migratiebeleid' genoemd) is hiervan een dui-
delijk voorbeeld. Niet-EU-burgers zijn vergelijkbaar met de gevaarlijke 
onderklassen die Feeley en Simon in de Noordamerikaanse context noe-
men. Hier worden migranten misschien nog niet, zoals grensoverschrij-
dende Mexicanen in de Verenigde Staten, door de politie afgeranseld, 
maar 'wij' laten, bij voorbeeld, wel Albanese vluchtelingen op overbe-
volkte boten in de haven van Ban i verrekken - om over de 'kleine' verne-
deringen die de individuele vluchteling zich moet laten welgevallen nog 
maar te zwijgen. 

Het gaat hier niet om de praktische vraag of iedereen dan `zo maar' tot 
ons 'uitkeringsparadijsje' moet worden toegelaten, maar om de princi-
piële vraag waar wij Nederlanders, die zelf zijn groot geworden als 
slavenhandelaren, zeerovers en drugsdealers, het morele recht vandaan 
halen migranten a priori te behandelen als profiteurs en potentiële cri-
minelen. In een Europa waarin xenofobie echt niet beperkt blijft tot een 
aantal extreem rechtse partijen maar als geen andere maatschappelijke 
kracht de ecologie van de angst voedt, zijn migranten de logische risico-
groep nummer één (vergelijk Maguire, 1996). Dat dergelijke gevaarlijke 
sentimenten, in de vorm van 'publieke opinie' of 'maatschappelijk draag-
vlak', een zo sterk stempel op het politieke debat over veiligheid is gaan 
drukken is hét morele probleem van risico-justitie. 

Voorbeelden van risico-justitie In Nederland 

In Nederland worden macro-sociologische analyses al snel als overdre-
ven bestempeld. In de Nederlandse criminologie heerst de 'valt wel 
mee'-school die stelt dat het hier allemaal zo'n vaart niet loopt met een 
toenemende politieke instnunentalisering van het strafrecht, en dat ver-
ontrustende ontwikkelingen toch vooral 'Amerikaanse toestanden' zijn. 
Niet zo zeer wat de 'ouderwetse' punitieve obsessies betreft, maar met 
betrekking tot ons calculerende karakter, de banalisering van de eigen 
culturele en democratische traditie, het luidruchtig afficheren van het 
eigen gelijk en het sterke geloof in technocratische oplossingen voor mo-
rele problemen vertegenwoordigt Nederland zelf een groot aantal 'waar-
den' van de risico-maatschappij die wij het liefst aan Amerikanen toe- 
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schrijven. Deze oer-Hollandse karakteristieken begeleiden 'onze' risico-
justitie. 	- 

Het zware accent op de geloofwaardigheid van het strafrechtelijk sys-
teem, en het politieke gescherm met vage noties als publieke opinie, 
rechtsgevoel van de burger en beperking van de overlast als voldoende 
legitimatie van strafrechtelijk ingrijpen valt terug te vinden in verschil-
lende recente Nederlandse beleidsstukken. Met name het ongeproble-
matiseerde gebruik van het begrip 'overlast' is een typisch voorbeeld van 
risico-denken. 

In een dichtbevolkt land als Nederland is het schier onvermijdelijk dat 
mensen elkaar overlast bezorgen. Omdat overlast zo'n rekbaar begrip is 
kan het nooit een eenduidige legitimatie van justitieel ingrijpen zijn. Er 
kan voor worden gekozen steeds meer vormen van overlast strafbaar te 
stellen, maar dan zal eerst de normatieve vraag moeten worden beant-
woord wat niet te tolereren overlast is en wat feitelijk kleinburgerlijke 
overgevoeligheden zijn die geen justitieel ingrijpen kunnen rechtvaardi-
gen. Dit inhoudelijke debat over waar mensen precies zo bang voor zijn 
en waar overlast feitelijk uit bestaat wordt echter niet gevoerd. Dat kan 
komen omdat er toch geen eenduidige criteria voor kunnen worden ge-
construeerd (al is het alleen maar omdat angst en overlast in Staphorst 
iets anders is dan in het centrum van Amsterdam), maar het dan maar in 
het midden laten van deze normatieve problemen holt de publieke be-
trokkenheid bij maatschappelijke normen en waarden uit. 

Vooralsnog lijken de criteria angst en overlast vooral handige instru-
menten voor risico-politici om justitieel ingrijpen als onvermijdelijk te 
kunnen benoemen zonder dit op een inhoudelijke analyse van doel en 
effect, probleem en middel te hoeven baseren. En zo kan het gebeuren 
dat groepjes Marokkaanse jongeren die, omdat zij te klein behuisd zijn 
om hun vrienden thuis te ontvangen en te weinig geld hebben om naar 
de kroeg te gaan en dus op straat rondhangen, door speciale 
'Marokkanenteams' van de Rotterdamse politie van de Lijnbaan of het 
Zuidplein als overlast veroorzakende 'samenscholers' uit elkaar worden 
gedreven zonder dat zij ook maar enige aanstalten maken om strafbare 
feiten te plegen. Als je mensen zo stigmatiseert, alleen maar om de zich 
verontrust tonende autochtone burger te sussen, is het gevaar van se-
cundaire deviantie levensgroot aanwezig. 

Angst is een slechte raadgever, maar momenteel lijkt criminele politiek 
toch vooral te worden gevoed door een populistische ecologie van de 
angst - angst van de burger voor buitenlanders, angst van parlementa-
riërs voor stemmenverlies, angst van de politiek voor wat het buitenland 
van ons vindt. Was Recht in beweging al een document waarin, met het 
zware accent op geloofwaardigheid van en maatschappelijk draagvlak 
voor het beleid, criminologische analyses zijn vervangen door opper-
vlakkig politiek opportunisme (Bovenkerk, 1990), in de rapporten Het 
Nederlandse drugbeleid; continuïteit en verandering (Blom en Blad, 1996) 
of Het recht ten uitvoer gelegd; oude en nieuwe instrumenten van rechts- 
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handhaving (Blad en Emmen, 1996) wordt de criminologie eigenlijk nog 
minder serieus genomen. Hierin worden namelijk acceptabele analyses 
gevolgd door beleidsaanbevelingen die daar niets mee te maken hebben. 
Als puntje bij paaltje komt worden alle concrete voorstellen gemotiveerd 
door een simplistische korte termijn politiek van overlastbestrij ding. 

Een ander voorbeeld van risico-justitie is de modellering van het justi-
tiële apparaat naar Steenhuis' op het bedrijfsleven georiënteerde meta-
foor van de justitiële keten (Rutherford, 1996). Deze bedrijfsmatige om-
slag heeft geresulteerd in een onafzienbaar aantal deregulerings-, 
decentraliserings- en reorganisatie-operaties bij politie, openbaar minis-
terie, reclassering en gevangeniswezen. Centrale politiediensten werden 
in dit 'plaatje' aan de districten toegewezen, en de politie werd een dif-
fuus politiecomplex, bestaande uit regio-politie, vele bijzondere opspo-
ringsdiensten en private beveiligingsdiensten (Hoogenboom, 1994). Het 
openbaar ministerie is vooral beleid gaan voeren, waarin de instrumen-
tele en grenzeloze logica van maatschappij-controle de boventoon voert 
('t Hart, 1994; Peters, 1993). Het is zich in toenemende mate gaan base-
ren op richtlijnen en indicatielijsten waarmee magistratelijke afwegingen 
vervangen worden door zogenaamd professionelere, rationelere en ob-
jectievere modellen. 

Het feit dat deze lijsten vooral een weerslag zijn van wat officieren van 
justitie sowieso al deden (inclusief de impliciete selectiviteit, bij voor-
beeld ten aanzien van druggebruik) en niet op inhoudelijke argumenten 
zijn gebaseerd (Van Swaaningen, Blad e.a., 1992, p. 70), doet aan het za-
kelijke, a-selectieve imago weinig af. De semi-privatisering van gevange-
niswezen en reclassering tot zelfstandige bestuursorganen is ook een 
duidelijk voorbeeld van de bedrijfsmatige oriëntatie van risico-justitie. 

Het begeleidende management-jargon van de stroomlijning, rende-
ment, proces- en produktregistratie, resultaatmeting, traject, scenario of 
planning and control (in het Engels klinkt alles dynamisch) maskeren 
daarenboven het zicht op de inhoudelijke problematiek waar deze instel-
lingen zich mee bezig houden. Deze processen zijn, samen met het feit 
dat het laatste decennium een waar leger van bestuurskundigen en 
organisatie-adviseurs op met name de politie en het openbaar ministerie 
is afgestuurd, illustratief voor het door Cohen (1994) gesignaleerde ont-
wijken van inhoudelijke vragen en toenemende systeem-interne pre-
occupaties. 

Andere actuariële praktijken zijn de langere celstraffen en de 'versobe-
ring' van het gevangeniswezen, dat van de gecompartimenteerde regi-
mes tot de aparte ebi's gericht is op beveiliging. Dergelijke ontwikkelin-
gen markeren een verschuiving van het resocialisatiebeginsel naar 
selectieve onschadelijicrnaking (Van Swaaningen en De Jonge, 1995). Al-
ternatieve sancties heten nu taakstraffen. Zij zijn niet langer in eerste 
instantie bedoeld om de maatschappelijke reïntegratie van delinquenten 
te bevorderen, maar moeten nu vooral een duidelijke leedtoevoegende 
component bevatten om geloofwaardig te kunnen zijn (Uit Beijerse en 
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Van Swaaningen, 1995). De invoering van het elektronisch toezicht, het 
hanteren van het recidive-criterium bij de vraag of iemand al dan niet 
voor een taakstraf in aanmerking komt, en de ten aanzien van een zoge-
naamde 'harde kern' van probleemjongeren gehanteerde drang om tif nu 
deel te nemen aan een intensief begeleidingsprogramma tif bij een vol-
gend politie-contact hard te worden aangepakt, zijn de meest duidelijke 
indicaties van de doelverschuiving van het bevorderen van de reïntegra-
tie in de samenleving naar een beveiliging van de samenleving. Een re-
classering die zich in een dienstverleningsrelatie met het openbaar mi-
nisterie bevindt (Steenhuis, 1994) heeft niet de hulpverlening aan 
delinquenten maar de beveiliging van de samenleving als primaire taak 
gekregen. 

Ook de door Feeley en Simon geschetste veranderde ratio achter de 
voorlopige hechtenis, van een waarborg om de verdachte ter terechtzit-
ting te laten verschijnen tot een middel om gevaarlijk geachte elementen 
van de straat te kunnen houden, is in Nederland waarneembaar. Dit 
geldt niet alleen het hoge aantal vreemdelingenbewaringen - die overi-
gens zelden tot feitelijke uitzetting leiden (Janson en Dunweg, 1993) - 
maar blijkt tevens uit het feit dat het argument 'vrees voor herhaling' 
zonder veel nadere motivering als grond voor voorlopige hechtenis 
wordt geaccepteerd, terwijl de grond 'geschokte rechtsorde' bij vergrij-
pen waar een hoog strafmaximum op staat per definitie wordt aangeno-
men (Uit Beijerse, 1996). 

De ontwikkeling van een criminaliteitspreventiebeleid waarin een ap-
pel wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en 
waarbinnen een grote particuliere beveiligingsindustrie kon ontstaan 
(Hoogenboom, 1995) is een duidelijk voorbeeld van de responsabilise-
ringsstrategie van de ondernemende overheid. Het feit dat dit beleid niet 
gericht is op het bevorderen van maatschappelijke bindingen en het aan-
pakken van structurele oorzaken van criminaliteit, maar op het beperken 
van de gelegenheid om op bepaalde plaatsen delicten te plegen, en om 
de institutionele sociale controle op bepaalde risico-groepen (ook hier 
weer met name Marokkaanse en Antilliaanse jongeren) te vergroten, 
maakt het een exponent van risico-justitie. Hiermee is ook criminaliteits-
preventie te veel overlastbestrijding, te veel een zaak van 'wij-tegen-zij' 
geworden (Van Swaaningen, 1995b). Daarnaast is gewezen op het feit dat 
binnen het veiligheidsbeleid justitieel wordt opgetreden tegen zaken die 
eigenlijk niet onder de noemer 'criminaliteit' kunnen worden gebracht 
(zoals spijbelen) en dat mede hierdoor een normatieve neutralisering 
van het criminaliteitsvraagstuk zou dreigen (Boutellier en Van Stokkom, 
1995). 

Het veranderde Nederlandse drugbeleid is misschien wel het meest 
duidelijke voorbeeld van risico-justitie. Wat de internationale drugs-
handel betreft wordt, in het kader van de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad, steeds meer in oorlogstermen gesproken. De op individueel 
welzijn en volksgezondheid gerichte benadering is ondergeschikt ge- 
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maakt aan justitiële overlastbestrijding. Ook het beperkte experiment 
met gereguleerde verstrekking kon alleen met dit criterium in het achter-
hoofd doorgang vinden - en niet op grond van het eerdere streven drug-
gebruik te normaliseren. Voor chronisch verslaafden wordt daarenboven 
een op selectieve onschadelijkmaldng en afkicken gerichte aanpak voor-
gestaan. 

De Duitse criminoloog Stephan Quensel heeft over nieuwe detentie-
vormen als de 'behandelkliniek' en 'intramurale motivatie centra', op een 
door Humanitas-VOICES georganiseerd congres (Leusden, 2 februari 
1996), zijn grote bezorgdheid uitgesproken. 'Waarom worden in Neder-
land nu vormen van dwangtherapie ingevoerd, terwijl de Duitse ervarin-
gen hiermee ronduit slecht zijn? Zo slecht zelfs dat ze daar alweer zijn 
afgeschaft. Dergelijke concentratiekampachtige structuren moeten ove-
rigens al uit mensenrechtenoverwegingen radicaal worden afgewezen. 
Daar past geen gemarchandeer met risico-overwegingen. Er is momen-
teel vooral behoefte aan goede sociale voorzieningen, los van iedere poli-
tiek van overlastbestrijding. Dat gewone sociale politiek alleen nog maar 
gevoerd wordt onder het voorwendsel van drugsbestrijding is de omke-
ring van oorzaak en probleem.' 

Ook in Nederland nemen profielen van de drug-koerier (bij voorbeeld 
op Schiphol) en de drug-toerist (bij voorbeeld in de Rotterdamse wijk 
Spangen) een prominente plaats in. Het ontwikkelen van dader- en 
risico-profielen is in zijn algemeenheid snel populair geworden. Derge-
lijke profielen worden gebruikt om (potentiële) verdachten van bepaalde 
delicten (voetbalvandalisme, seksuele misdrijven, brandstichting, over-
vallen, woninginbraak enzovoort) beter te kunnen opsporen. 

Daarnaast wordt vrij algemeen problematisch gedrag als spijbelen of 
hyper-activiteit (ofwel ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
als indicatie voor mogelijke jeugddelinquentie gehanteerd. Recidive is 
een bepalende factor bij de straftoemeting. De commissie Van Montfrans 
heeft in dit verband geopperd dat de instelling van een gemakkelijk toe-
gankelijk informatiesysteem waarin relevante informatie over politie-
contacten, en liefst ook over de schoolcarrière en gezondheidszorg-
aspecten, van een 'harde kern' van probleemjongeren is opgenomen 
(een zogenaamde 'boeijesbank' of in bestuurlijk jargon 'cliënt-volg-
systeem') van nut zou kunnen zijn om de geloofwaardigheid van het 
jeugdsanctierecht te verhogen. Voorts worden gegevens over iemands 
criminele verleden gebruikt om afgestraften beter te kunnen beheersen. 
Met behulp van een Gedetineerden Recherche Informatie Punt stelt het 
gevangeniswezen de noodzakelijke mate van beveiliging vast - gebaseerd 
op een gepercipieerd gewelds- en ontsnappingsrisico. 

Ook op wetgevingsniveau zijn actuariële tendensen waarneembaar. 
Ten eerste valt te wijzen op het feit dat met een toenemende oriëntatie 
op beleid en bestuur de grenzen van het klassieke legaliteitsbeginsel 
minder scherp worden. De grenzen tussen strafrecht, bestuursrecht en 
privaatrecht zijn langzaam aan het vervagen, zonder dat hiermee ook het 
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punitieve karakter van de sancties vermindert (Hartmarm en Van Russen 
Groen, 1994). Daarnaast zijn er de 'vereenvoudigingen' van het strafpro-
ces, zoals die door de commissie Moons, vooral vanuit overwegingen van 
doelmatigheid, zijn voorgesteld. 

Voorts kan worden gewezen op de ruimere mogelijkheden voor de po-
litie om in de publieke en privésfeer te observeren; de algemene straf-
baarstelling van voorbereidingshandelingen bij een groot aantal niet 
specifiek genoemde delicten (art.46 Sr); de lagere wettelijke standaard 
voor de toepassing van dwangmiddelen ten aanzien van anonieme of 
buitenlandse verdachten (artt. 61a-c, 67-2 Sv); de verplichting om 
identificatie-papieren bij zich te dragen in niet-verdachte situaties (werk, 
openbaar vervoer, voetbalwedstrijden); en het hernieuwde gebruik van 
een aantal dode letters in het wetboek van strafrecht (artt. 140, 435a Sr) 
waarmee mensen kunnen worden aangehouden omdat zij tot een be-
paalde groep behoren, zonder dat een individuele verdenking in de zin 
van artikel 27 Sv hoeft te worden geconstrueerd. 

Risico's voor de maatschappelijke ordé zijn geen objectieve factoren. 
Risico-beelden zijn ingegeven door de angst voor het onbekende, het 
vreemde en het onconventionele. Het bezwaar van risico-profileringen is 
vooral gelegen in het feit dat vooroordelen en ideologische vooronder-
stellingen met natuurwetenschappelijke analyses een air van objectivi-
teit krijgen. Hoewel er binnen een zogenaamde risicogroep best een ho-
ger dan gemiddeld percentage mensen problematisch gedrag zal 
vertonen, komt het overgrote deel van hen nooit met politie en justitie in 
aanraking. Zij worden ten onrechte gestigmatiseerd en daarmee feitelijk 
van het 'normale' maatschappelijk leven uitgesloten. Terwijl juist dat de 
criminogene factor is, lijkt het, wanneer deze uitgestotenen met justitie 
in aanraking komen, vooral het predictie-model te bevestigen. 

Mensen met gedragsproblemen, zoals ADHD, kunnen heel wel lastig 
zijn voor hun omgeving, maar de fout die veel psychologen en medici 
maken is om dat met criminaliteit te associëren. Criminaliteit is een 
juridisch-politiek etiket dat de oplossing van iemands persoonlijke pro-
bleem bepaald niet dichterbij brengt. Dát was in de jaren zestig al het 
bezwaar tegen predictie-studies, in de jaren zeventig tegen bio-sociale 
criminologie, en het is nu het bezwaar tegen risico-profilering. Willem 
Nagel (1965) wees al op het hypothetische karakter van dergelijke voor-
spellingen, terwijl die wel reële gevolgen hebben voor bepaalde mensen 
die vaak sowieso al tot de meest kwetsbare sociale groepen behoren. 

De vraag wie wie profileert, op grond van welke vooronderstellingen is 
een machtsvraag die zich niet leent voor een positivistische, natuurwe-
tenschappelijke benadering. Een tweetal voorbeelden moge dit illustre-
ren. Het is een empirisch feit dat mannen circa twintig keer zo vaak met 
justitie in aanraking komen dan vrouwen. Mannelijkheid is dus een bij-
zonder significante risico-factor voor crimineel gedrag. Toch wordt er 
(nog) niet voor gepleit om mannen aan speciale begeleidings-
programma's te onderwerpen, hun vrouwelijke normen en waarden aan 
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te leren of hen selectief onschadelijk te maken. Waarom niet? Omdat 
mannen in onze maatschappij de macht hebben. Zodra hyperactieve 
kinderen of migrantenjongeren meer macht hebben zullen zij, net als 
mannen nu, ondanks hun oververtegenwoordiging bij bepaalde delicten, 
heel goed duidelijk kunnen maken dat het gros van hen nooit met justi-
tie in aanraking komt en dat risico-profilering hoofdzakelijk een onge-
vaarlijke meerderheid stigmatiseert, waardoor een criminogene vicieuze 
cirkel wordt geschapen. In plaats van kinderen die aan ADHD lijden als 
proto-criminelen af te schilderen, of speciale justitiële aandacht te 
schenken aan migrantenjongeren, kan beter normale psychologische of 
medische hulp worden geboden, respectievelijk normale sociale politiek 
ten aanzien van kwetsbare groepen worden gevoerd, zónder de stigmati-
serende associatie met criminaliteit. 

Ten tweede worden biologische en psychologische factoren vooral op 
een bepaald soort delicten van toepassing geacht. Waarom worden 
belastingfraudeurs, lieden die illegaal afval dumpen of die speculeren 
met oneigenlijke voorkennis niet in het Pieter Baan Centrum onder-
zocht? Ook in deze gevallen zal vaak kunnen worden geconcludeerd dat 
we hier te maken hebben met onverbeterlijke recidivisten met 
persoonlijkheidsstoornissen - bij voorbeeld een regressie op de anale 
fase. Vooralsnog lijkt risico-profilering voor witteboordencriminaliteit 
noch voor de meest voorkomende vormen van huis-, tuin- en keuken-
criminaliteit van veel waarde. Hiermee zij niet gezegd dat risico-
profilering bij een aantal uitzonderlijke delicten vanuit een criminali-
teitsbestrijdingsoptiek niet zinvol kan zijn. Er dient alleen te worden 
gewezen op de andere kant, namelijk het gevaar om het kwetsbare groe-
pen extra moeilijk te maken 'normaal' te functioneren. Dit sociologische 
probleem dient voor een goed begrip van meestal psychologisch ge-
oriënteerde risico-profilering te worden toegevoegd. Er zal moeten vast-
gesteld of het zin heeft een zwaar Moreel geladen juridisch-politiek eti-
ket als criminaliteit op een persoonlijk probleem te plakken, en als dat al 
zinvol wordt gevonden, of het middel niet erger is dan de kwaal. 

Conclusie 

Het idee van risico-justitie verklaart niet alle justitiële ontwikkelingen 
van het laatste decennium. Het debat over een toenemende punitiviteit 
lijkt er bij voorbeeld betrekkelijk los van te staan. Dat is een gewone law 
and order trend binnen het moderne strafrecht. Enige tendensen die dui-
den op een eenzijdig instrumentele kijk op het strafrecht en het in toene-
mende mate justitiële gebruik van niet-strafrechtelijke mechanismen 
van sociale controle kunnen met het begrip risico-justitie echter wel on-
der één noemer worden gebracht. 

Dergelijke ontwikkelingen heb ik in dit artikel in kaart willen brengen. 
Zoals Feeley en Simon ook stellen, risico-justitie is niet iets geheel 
nieuws. Het is de specifieke combinatie van technieken, praktijken en 
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denkwijzen die nieuw is. Het feit dat na de klassieke school, de moderne 
richting haar stempel op het strafrecht is gaan drukken betekende niet 
dat er van het klassieke erfgoed niets meer te zien is. Zo is het met de 
overgang van het moderne strafrecht naar risico-justitie ook. 

Als ideaaltype impliceert risico-justitie feitelijk de afschaffing van het 
strafrecht. Aan twee van zijn belangrijke functies, de machtskritische 
functie van rechtsbescherming en de sociale functie van norm-
bevestiging, wordt binnen dit kader namelijk nauwelijks aandacht meer 
besteed. Hebben abolitionisten dan eindelijk hun zin gekregen met de 
ontwikkeling naar risico-justitie? Wanneer pro-actieve sociale interven-
ties een ingang bieden tot een meer structurele aanpak van criminaliteit, 
en wanneer de responsabilisering van derden zou leiden tot meer gedif-
ferentieerde vormen van conflictbeslechting die recht doen aan de cultu-
rele verscheidenheid en sociaal-economische dispariteit van mensen 
wel. Dat lijkt echter vooralsnog niet het geval (Van Swaaningen, 1996b). 

Bovendien zal het cynische mens- en maatschappijbeeld van de justi-
tiële actuarissen de abolitionist niet aanspreken, terwijl de binnen de 
risico-justitie overblijvende instrumentele functie van het strafrecht nu 
juist het punt is waar abolitionisten hun pijlen voornamelijk op hebben 
gericht. Cohens (1985) conclusie dat strafrechtshervormers zich, gezien 
de wijze waarop veel op goede bedoelingen berustende alternatieven 
zijn geïmplementeerd, beter kunnen toeleggen op het doen van minder 
kwaad dan op het doen van meer goed, is in het licht van risico-justitie 
dubbelzinnig. De justitiële managers van vandaag zullen claimen dat dat 
precies is wat zij doen. 

Cohen bedoelde mijns inziens echter iets anders. Hij duidde erop dat 
hervormers beter bang kunnen zijn dat zij wèl krijgen wat ze vragen, 
maar in een geperverteerde vorm, dan te vrezen dat ze helemaal niets 
van wat ze willen kunnen realiseren. Daarom zou enige terughouden-
heid bij het bepleiten van hervormingen zijn geboden. 

Risico-justitie brengt belangrijke maatschappelijke risico's met zich 
mee. Wat betreft haar inbedding in de risico-maatschappij kan een de-
mocratisch tekort warden geconstateerd. Wanneer de markt een groot 
deel van het overheidshandelen bepaalt, wordt feitelijk een nieuwe vorm 
van census-kiesrecht ingevoerd. Wie volledig kan deelnemen aan de 
consumptiemaatschappij vindt zijn of haar belangen voldoende behar-
tigd, terwijl de buitenstaanders weer aan de bedeling zijn overgeleverd. 
De ondernemende overheid draagt een belangrijke verantwoordelijkheid 
in de verscherping van maatschappelijke tegenstellingen en daarmee 
aan het creëren van een oorlogsmetafoor, een 'wij-tegen-zij' beeld van 
criminaliteit(-sbestrijding). 

Een tweede democratisch tekort ontstaat als gevolg van de privatise-
ring van overheidsdiensten. Wanneer niet de overheid zelf, maar verte-
genwoordigers van het bedrijfsleven verantwoordelijk worden gemaakt 
voor de uitvoering van collectieve voorzieningen, zullen de democrati-
sche controle-mogelijkheden van het parlement afnemen. Bij de (semi-) 
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privatisering van justitiële diensten en de groei van een private beveili-
gingsindustrie is dit probleem bijionder prangend. 

Een ander risico van risico-justitie is de erosie van het normatieve de-
bat. Pragmatische en actuariële overwegingen kunnen hoogstens een 
middel zijn. De ondernemende overheid hanteert ze echter als doel op 
zich. De normatieve basis van bepaalde regels of beleidskeuzes is on-
zichtbaar geworden in een woud van formaliteiten en technocratische 
uitvoeringsperikelen. Deze wijze van bestuur holt de betekenis van de-
mocratische en sociale beginselen uit. Volgens Kees Schuyt (1993) is een 
toenemende onverschilligheid ten aanzien van normatieve kwesties een 
belangrijke factor in het ontstaan van criminogene ressentimenten. Door 
hun anonieme, formalistische behandeling van burgers voedt de over-
heid een onverschillige houding, en dit neemt de morele weerstand weg 
om haar wetten te overtreden. 

Hans Boutellier (1993) heeft zich nadrukkelijk over het gevaar van een 
moreel vacuüm uitgesproken. Hij neemt mijns inziens zelf echter te veel 
over van het risico-denken, wanneer hij stelt dat er in onze postmoderne 
cultuur geen positieve sociale idealen meer zouden bestaan om vragen 
van moraal op te kunnen betrekken, en dat wij ons dientengevolge moe-
ten oriënteren op een minimale moraal die negatief gerelateerd is aan 
het voorkomen van lijden. Met zijn gevictimaliseerde moraal laat Boutel-
lier 'het sociale' feitelijk los en oriënteert hij zich, net als de risico-
manager, op de negatieve solidariteit van gedeelde angsten. Het steevast 
inzetten op risicovermijding leidt echter tot maatschappelijke stagnatie 
en tot het opdrogen van culturele ontwikkeling. Angst werkt in een bur-
gerlijke cultuur als de Nederlandse bijzonder verlammend omdat juist 
'wij', kampioenen in het sluiten van verzekeringen, zó sterk hechten aan 
zekerheid dat wij er nooit genoeg van zullen krijgen. Daarom is het mini-
maliseren van het lijden een gevaarlijke basis voor criminele politiek. 

Er bestaan gelukkig nog wel degelijk morele maatstaven die het indivi-
duele niveau overstijgen - en dus een totale fragmentering van de maat-
schappij voorkomen - en die tegelijkertijd ook grenzen aan de interven-
tie stellen. Een dergelijke positieve solidariteit is bij voorbeeld te vinden 
in het milieubewustzijn en in de mensenrechtencultuur. Die bieden hou-
vast als bronnen van een collectieve moraal die ook na het failliet van de 
grote moderne verhalen nog geldingskracht heeft. 

Het feit dat de ondernemende overheid normatieve kwesties van so-
ciale rechtvaardigheid herleidt tot technische uitvoeringsvragen mar-
keert de 'ondragelijke lichtheid van het beleid'. Een belangrijk probleem 
hierbij is dat risico-justitie impliciet op een cynisch, neo-conservatief 
mens- en wereldbeeld is gebaseerd. Het gaat er in eerste instantie om 
deze politiek-ideologische vooronderstellingen zichtbaar te maken en 
om justitiële maatregelen binnen een sociaal-economisch kader te plaat-
sen. Gezien de sociale problemen waarmee wij momenteel kampen is de 
eis van sociale rechtvaardigheid (Van Swaaningen, 1996, hfdst. 9-10) een 
belangrijk ijkpunt bij het voeren van 'goede' criminele politiek 
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is (vol. 22, no. 5, 1996) The risk society. 

Risks insured, responsibillties adrift 
Schwitters 

In the article the author describes the shift from a fault to a risk based 
liability with reference to recent discussions concerning 'risk society'. 
He analyses this shift from a sociological perspective and gives a 
provisional normative evaluation in terms of K. Mannheims concept of 
rationality. Social factors explaining this shift are industrialization, 
political and economic integration, differentiation of tasks and 
particularly the dynamics that lay within the nature of insurance. New 
opinions regarding liability reveal the possibility of a rationalization, 
whereas an opinion is expressed in which the division of damage no 
longer involves condemning the actions of an individual, but a 
correction consisting of interdependencies which bind persons 
together. However, his reflexive orientation is hindered by the instru-
mental use of riskliability for policy reasons in modern society The 
transformation of liability shows a one-sided development of functional 
rationality at the expense of substantial rationality. 

Risicperceptions and riskreactions in a modernizing society 
B. de Vroom and R.A. Bal 
In this article, the dynamic relation between perception and reaction is 
discussed against the background of a changing society. Five different 
styles of reaction toward societal risks are distinguished: exclusion, 
regulation, calculation, bargaining and anti-modernization. Seen as 
dominant types of reaction, each can be related to three different types 
of societies. Exclusion is the dominant type in traditional societies; 
regulation, calculation and bargaining all belong to modemizing 
societies, whereas the anti-modemization type of reaction can be seen 
as part of the postmodern society. However, the authors subsequently 
show - by using different empirical examples - that all five of them may 
surface concurringly in any given modern society, depending on the 
risk, the actual political and cultural circtunstances, or the phase of 
development of the particular risk The authors therefore argue that 
controversies over risks can also be seen as stemming from conflicts 
between different perceptions and styles of reaction. 
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Environmental liability in the 'risk society' 
M.G. Faure 
In the article the meaning of the concepts guilt and risk for environ-
mental law are examined. In environmental liability law a tendency 
towards strict liability can certainly be noted. Nevertheless, subjective 
elements still always play a role in environmental liability, for instance 
when the question is addressed whether there should be retroactive 
liability for soil clean up. Subjective elements certainly play a larger role 
when environmental liability insurance is considered. Bad behaviour of 
the insured will be punished through a premium increase. In addition, 
through an adequate risk differentiation the insurer will take into 
account the specific measures taken by the insured to prevent the risk. 
Certainly, the tendency towards a strict liability creates risks as well. 
Often strict liability is introduced for compensatory reasons and is also 
applied in a retroactive marmer. In that case it cannot have any 
preventive effect and seems a (relatively unjust) way to finance soil 
clean up problems. Liability rules will always only play a minor role in 
the control of environmental risks. The primary role is attributed to 
regulation. Therefore both liability tules and regulation should be used 
In a optima! way to control environmental risks. 

Physical harm caused by accidents; liability and insurance 
T Hartlief 
In this contribution the author attempts to analyze wether there has 
been an expansion of the scope of liability for physical harm caused by 
accidents. In that respect the author addresses e.g. the liability for traffic 
accidents, the liability of employers and professional liability. For 
several specific areas the legislator has opted for a shift from fault to 
strict liability. In this respect the liability for defective products can be 
mentioned. Indeed the scope of liability broadens. Given this expansion 
it is interesting to see what the role of liability insurance is. The author 
believes that liability insurance is of great interest for the development 
of tort law in general and specifically for the development of the liability 
for physical harm caused by accidents. 

Liability and conunon sense legislation in America 
Stolker and D.I. Levine 

The article discusses the 'Common sense Legal Reform Act', which was 
proposed recently in the United States Congress to deal with the crisis 
that is perceived in the American justice system. In fact, it is difficult to 
teil whether America is suffering from a litigation explosion and an 
insurance crisis. gthere is a crisis, that crisis is probably limited to 
certain areas of the law, such as medical malpractice, and in certain 
American states. Asswning that the problems that do exist amount to a 
crisis, even if it is limited to certain areas only, the authors than analyse 
some of the factors that critics point to as the causes. American authors 
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do not agree on what the causes of a possible crisis are. In this aaide, 
the authors discuss two possible causes, the jury system and the 
availability of punitive damages. Based on a recent survey of jury cases 
in the 75 largest counties in the U.S., which was conducted by the U.S. 
Department of Justice, it is unlikely that these two factors are to blame 
for a crisis. It is likely that other factors are of more importance: the 
improved access to and the quality of legal services available, improves 
medical technology, the increase in national wealth, and certain 
procedural reforms. The article assumes that it is plausible that these 
factors will play an important role in The Netherlands and other 
European countries in the near future, possibly leading to similar 
problems. Another lesson that can be drawn from the American 
situation is the need for insurance companies to adequately register 
claims and awards. That information will help to make insurance 
companies reliable discussion partners for the legislature, if changes do 
need to be made in certain areas of the law. 

The criminal justice system as an insurance company; 'actuarial 
justice' in the Netherlands 
R. van Swaaningen 
With the development from pre-modernity to modernity and late-
modernity, ideal-types of criminal justice also change. Currently, 
reactive responses to concrete offenses and individual offenders make 
way for pro-active, group-wise risk calculations and dispersed 
category-wise responses. This shift in criminal justice marks the 
transformation of the welfare state, oriented at 'doing good', to a 
risk-society, oriented 'limiting evil'. The author first examines the notion 
of 'risk society', than outlines the characteristics of actuarial justice, in 
order to assess to what extent this process can be identified in the 
Netherlands. Basing himself on political discourse about criminal 
justice, concrete developments within the police, in prosecution, crime 
prevention, probation and in the penal sphere, as well as new 
legislatory and risk-profiling practices, the author concludes that over 
the last decade clear actuarial tendencies can here be observed. Seeing 
the social dangers of actuarial justice (democratic deficit and reinforce-
ment of a criminogenic split in society by biased risk-profiling and 
stigmatisation of the most vulnerable groups) the author proposes to 
subject the boundless rationale of actuarial justice to a normative 
touchstone oriented at human rights and social justice. 
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Wedden dat de gok verkeerd uitpakt? De nota Kansspelen herijkt ter 
discussie 

WA Belksma* 

Op het moment dat ik dit commentaar 
op de artikelen van Justitiële 
verkenningen nr. 4, 1996 schrijf, staan 
we aan de vooravond van de 
parlementaire behandeling van de 
nota Kansspelen herijkt. Kort 
samengevat komt die er op neer dat 
de publieke aanbieders van 
kansspelen vrijwel ongemoeid worden 
gelaten en dat de private sector, de 
aanbieders van speelautomaten, wordt 
geconfronteerd met een aantal 
ingrijpende maatregelen die een 
vermindering van het aantal 
verslaafden beoogt De regering gaat 
er van uit, dat deze verslaving zich 
vooral voordoet als gevolg van het 
spelen op automaten. Daarom wordt 
zowel het produkt (de automaat), als 
het afzetkanaal (de zogenaamde 
opstelplaatsen) aangepakt 

Het produkt 

Nadat per 1 januari 1995 de 
piekautomaten uit de markt zijn 
gehaald wordt de huidige automaat op 
een veertiental punten aangepast De 
bedoeling hiervan is om de automaten 
zoveel mogelijk te ontdoen van 
verslavende elementen. De branche 
heeft hier, in het kader van een 
compromis, mee ingestemd. Hierbij 
wordt wel aangetekend, dat het 
volgens alle betrokkenen vooral de 
piekautomaten waren die verslaving in 
de hand werkten. Wat de effecten van 
deze koerswijziging zijn is nog niet 
duidelijk. De eerste berichten zijn zeer 
bemoedigend. Volgens het informatie-
systeem van de verslavingszorg is er in 
1995 een vermindering van het aantal 
hulpzoekenden geweest van 14%. (De 

cijfers van de zorgverlening zijn tot nu 
toe de belangrijkste onderbouwing 
geweest voor het beleid.) De 
speelautomaten branche is er van 
overtuigd, dat deze neerwaartse trend 
zich zal voortzetten. Het is noodzakelijk 
dat deze ontwikkeling cijfermatig 
wordt gevolgd in de komende jaren. 
Het is zeer te betreuren, dat de 
regering geen produktdifferentiatie wil 
toestaan. Gegeven de huidige situatie 
zou het zeer gerechtvaardigd zijn als 
de speelautomatenhallen zouden 
mogen gaan werken met bij voorbeeld 
gezelschapsspellen en linked jackpots. 
Waarom er zelfs geen experiment 
gedaan zou mogen worden met een 
BKP (behendigheidsautomaat met 
kleine prijsjes) als alternatief voor de 
laagdrempelige horeca is onbegrijpe-
lijk 

Het afzetkanaal 

De commissie-Nijpels heeft een 
compromis bereikt tussen de 
ministeries van Justitie, Economische 
Zaken, Binnenlandse Zaken en VWS. 
Dit hield een dringende aanbeveling in 
om voor de hoogdrempelige horeca 
twee automaten toe te staan. Dit in 
verband met de noodzakelijke 
rentabiliteit van de bedrijfstak 
Eventueel zou de gemeente één 
automaat per opstelplaats moeten 
kunnen toestaan. Als er een 
Convenant afgesloten zou worden zou 
er ook een kansspelautomaat in de 
laagdrempelige horeca geplaatst 
moeten kunnen worden. In de 
commissie-Nijpels is de volledige 
gemeentelijke beleidsvrijheid niet 
overgenomen. 

• De auteur is voorzitter van de Speelautomaten Branche -organisatie VAN. 
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Het kabinet wijkt op dit belangrijke 
punt geheel af van het bovenge-
noemde compromis. Dat is ernstig en 
onbegrijpelijk. Het lijkt mij passen voor 
ministeries en maatschappelijke 
organisaties om zich aan gemaakte 
afspraken te houden. In dit verband 
kan gesproken worden van een soort 
'tien-kleine-negertjes-verhaal'. Vrijwel 
daags nadat minister lAlijers het 
rapport-Nijpels aangeboden had 
gekregen zijn bijna alle betrokken 
ministeries, de VNG en de zorg-
verlening zich gaan afzetten tegen het 
advies-Nijpels. In bij voorbeeld het 
concept-convenant Rijk/grote steden 
hebben Justitie, Binnenlandse Zaken, 
VWS en de VNG zich uitgesproken 
voor een volledige gemeentelijke 
beleidsvrijheid met betrekking tot het 
aantal opstelplaatsen. De VAN meent, 
dat dit geen fatsoenlijke gang van 
zaken is geweest Overigens is de 
volledige gemeentelijke beleidsvrijheid 
op dit punt ook in strijd met een 
eerder door de Kamer aangenomen 
motie-Smits, waarin gevraagd wordt 
om een wettelijk vastgelegd maximum 
aantal Kansspelautomaten in de natte 
horeca. 
Het begrip Volledige gemeentelijke 
beleidsvrijheid' wordt in kansspelland 
gebruikt pour besoin de la causa Als 
het gaat om de speelautomatenhallen 
geldt het volgende regime: er mag in 
een gemeente alleen een hal worden 
geëxploiteerd als een gemeentelijke 
verordening dat met zoveel woorden 
mogelijk maakt. Als de regering zijn 
zin krijgt, dan komt er voor de 
laagdrempelige horeca een wettelijk 
verbod op het plaatsen van speelauto-
maten. Voor de hoogdrempelige 
horeca krijgen de gemeenten volgens 
Kansspelen herijkt een volledige 
beleidsvrijheid. 
Mij lijkt dat allemaal nogal inconse-
quent Gemeenten worden geacht zelf 
een kansspelbeleid te voeren of niet 
Het onderscheid hoog- en laagdrem- 
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peligheid en hallen is daarin hoogst 
kunstmatig. 
Wat is de achtergrond van de aanhef 
van dit verhaal? De meeste schrijvers 
in nummer 4 van Justitiële verkennin-
gen hebben daar op zijn minst naar 
verwezen: de kansspelmarkt werkt 
vrijwel geheel conform algemene 
economische principes. Vraag en 
aanbod spelen daarin een belangrijke 
rol. 
In een korte tijd is het aanbod van 
kansspelautomaten sterk teruggedron-
gen, qua produkt en qua opstel-
plaatsen. Spelers in dit veld waren de 
rijksoverheid en de gemeenten. 
Kennelijk is men er van uit gegaan, 
dat de vraag eveneens zou afnemen. 
Die veronderstelling is alleen al op 
theoretische gronden onjuist. Een deel 
van de vraag zal wellicht vervallen, 
maar zeker niet geheel. Zoals bij alle 
economische activiteiten zoekt de 
vraag zijn eigen weg en daarin wordt 
ook gewoon voorzien. Helaas onttrekt 
zich dit grotendeels aan het oog: de 
illegaliteit grijpt zijn kans. De 
speelautomatenbranche ziet dat met 
lede ogen aan. Van illegaal aanbod zijn 
slechts negatieve gevolgen te 
verwachten. Er zijn intussen talloze 
berichten over dit zo onwenselijke 
verschijnsel. De automatenbranche wil 
geen illegaal circuit en illegaal aanbod 
omdat dit zal leiden tot meer 
verslaving, concurrentie-vervalsing in 
de hand werkt, niet bijdraagt aan een 
positief imago en ten slotte veel 
criminaliteit aantrekt 
Dit zijn ontwikkelingen die een 
'branche die gezien wil worden' 
absoluut niet wil. Sommigen zullen mij 
tegenwerpen, dat met illegaal aanbod 
veel te verdienen is. Dat mag zo zijn, 
maar het gaat dan wel om korte 
termijn gewin. Verstandige bedrijven 
zullen er alles aan doen om de 
continuïteit te waarborgen. 
De VAN is er van overtuigd dat het in 
Kansspelen henjkt voorgestelde beleid 
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zal leiden tot het tegendeel van wat er 
mee wordt beoogd: een vermindering 
van de verslaving. Illegale aanbieders 
zullen zich niets gelegen laten liggen 
aan preventieve maatregelen, 
voorlichting en dergelijke. De VAN 
vreest dat de dalende lijn in de 
verslaving wordt omgebogen naar 
boven. Dat zal over enkele jaren weer 
leiden tot een roep om maatregelen. 
De legale aanbieders zullen dan weer 
de dupe zijn, want zij zijn de enigen 
die aan te pakken zijn. Het moge 
duidelijk zijn, dat de VAN niet wil dat 
de bonafide ondernemers worden 
afgerekend op iets wat zij absoluut 
niet willen en waarvoor zij gewaar-
schuwd hebben. Mij spelen hierbij wel 
eens boze gedachten door het hoofd. 
Wordt dit bewust zo aangepakt om 
uiteindelijk de gehele kansspelmarkt in 
overheidshanden te krijgen? Was het 
niet Kamerlid Schutte die in zijn 
bijdrage sprak over de Januskop van 
de overheid? 

Verdrag van Rome of niet? 

Vervolgens wil ik ingaan op een ander 
aspect van dit onderwerp. Enkele jaren 
geleden heeft de Raad van Ministers 
van de Europese Unie vastgesteld, dat 
iedere lidstaat op het gebied van 
kansspelen zijn eigen beleid mag 
voeren. Dit gebeurde op basis van de 
stelling dat het Verdrag van Rome niet 
van toepassing is op deze markt. Dit 
lijkt inconsequent ten opzichte van het 
beleid van de overheid op het gebied 
van de toetredingsvoorwaarden tot 
deze markt, daarbij verwijzend naar de 
Europese regelgeving. De VAN pleit 
reeds lang voor een verhoging van de 
toetredingsvoorwaarden tot de 
branche. Met een verwijzing naar de 
vrije concurrentie en het algemene 
Europese beleid wordt dit afgewezen. 
Als de overheid van mening is dat het 
spelen op speelautomaten een 
riskante aangelegenheid is dan zou 
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het mijns inziens voor de hand liggen 
als er hoge eisen worden gesteld aan 
de aanbieders er van. Geen of een 
lage toetredingsdrempel maakt het 
voor mensen met slechte bedoelingen 
eenvoudiger om hun slag te slaan. 

Handhaving 

Het punt van de handhaving mag 
natuurlijk niet ontbreken, Ik constateer, 
dat het handhaven van de WoK een 
uiterst lage prioriteit geniet Sterker 
nog, ik constateer, dat velen eigenlijk 
vinden, dat via zelfregulering de 
handhaving grotendeels geregeld moet 
worden. De VAN is graag bereid om 
via zelfregulering de branche te 
up-graden. Zij kan dat echter niet 
alleen. 
Om te beginnen moet de wetgever 
rendabele bedrijfsvoering mogelijk 
maken (zie hierboven inzake de 
commissie Nijpels). Voorts zal de 
overheid het sluitstuk voor zijn 
rekening moeten nemen. Een 
branche-organisatie heeft als uiterste 
middel het royement. Met een 
royement haalt men slechtwillende 
ondernemers echter nog niet uit de 
markt De VAN wil graag afspraken 
maken met Economische Zaken over 
hoe in dit soort gevallen te handelen 
met de exploitatie-vergunning. De 
sterke arm van Justitie en politie zal in 
uiterste gevallen natuurlijk de laatste 
hand moeten leggen. 
In het kader van de zelfregulering is 
de branche overigens doende om te 
komen tot een ethische code, met 
daaraan gekoppeld ethical audits en 
sancties voor leden die zich niet aan 
de gemaakte afspraken houden. 
Nijenrode University is de VAN daarbij 
behulpzaam. 
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Tot slot 

Het maken van juiste afwegingen op 
het gebied van kansspelen blijkt een 
moeilijke zaak te zijn. Vele auteurs 
wijzen op het probleem om de balans 
te vinden tussen het beperken van 
schade voor spelers en het tegengaan 
van illegaliteit. Mij lijkt, dat zo'n 
evenwicht het beste te bereiken is als 
daarover overeenstemming bestaat 
tussen de 'partijen in het veld'. Dat is 
gebeurd in de Commissie-Nijpels. Met 
het negeren van het advies van deze 
commissie neemt de regering een gok 
Daarbij zullen er alleen maar verliezers 
zijn. Ik hoop van harte dat ik de 
weddenschap uit de titel van dit 
verhaal verlies. Ik vrees echter dat ik 
hem win. 



Journaal 

Themanummers Justitiële verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV6, juli/augustus: Gezin, opvoeding en 
preventie 
JV7, september: Onderzoeknummer 
JV8, oktober/november. Wenskinderen 
JV9, december Kunst en criminaliteit 

Congressen 

The art of canalizing 
Op dit congres van de International 
Council on Alcohol and Addictions zal 
aandacht worden besteed aan een 
breed scala van riskante gewoonten 
en verslavingen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van ICAA maken roken 
en gokken, naast alcohol en drugs, 
deel uit van het programma. Meer dan 
1000 deelnemers uit ongeveer 65 
landen worden verwacht Daardoor is 
het congres bij uitstek geschikt om het 
beleid en de ervaringen te presenteren 
van alle Nederlandse organisaties die 
werkzaam zijn op de terreinen 
onderzoek preventie en therapie met 
betrekking tot verslavingsgedrag. Er 
bestaat de mogelijkheid tot het 
houden van een inleiding in een van 
de talrijke workshops en secties, of 
door deelname aan de expositie en 
postertuin. 
Datum: 30 juni tot en met 5 juli 1996 
Plaats: Amsterdam 
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Inlichtingen: ICAA 1996 Amsterdam, 
Amsterdam RAI-OBA, Pb. 77777, 1070 
MS Amsterdam, tel.: 020-6464469. 

Setting prionties; prioriteiten in het 
openbaar bestuur 
Tijdens het ochtendgedeelte van deze 
congresdag wordt de problematiek 
rondom het stellen van prioriteiten 
benaderd vanuit een politieke en 
wetenschappelijke invalshoek 
Sprekers zijn minister-president Wim 
Kok en prof. 0. Williamson (University 
of California). Gedurende de middag 
wordt het thema in 13 parallel-sessies 
nader uitgewerkt. De sessies 
benadrukken het brede terrein waarop 
Bestuurskunde aan de Universiteit 
Twente zich richt. Daarbij komen onder 
andere aan de orde: criminaliteits-
bestrijding, prioriteiten in het 
wetgevingsbeleid en de invoering van 
referenda. 
Datum: donderdag 3 oktober 1996 
Plaats: Collegezalencomplex op de 
campus van de Universiteit Twente 
Inlichtingen: 053-4894104. 

Veiligheid in openbaar vervoer 
In 1991 sloegen de Nederlandse 
openbaar vervoer-bedrijven, de 
vakbonden en de Nederlandse 
overheid de handen ineen en zetten 
een honderd miljoen gulden kostend 
criminaliteitspreventieprogramma op 
teneinde de veiligheid van personeel in 
het openbaar vervoer en reizigers te 
vergroten. Er werden meer dan 200 
projecten opgestart, kennis over het 
niveau en de gevolgen van onveilig-
heid en onveiligheidsgevoelens werd 
uitgebreid en er werd een gestructu-
reerd veiligheidsbeleid ontwikkeld. 
Ervaringen met betrekking tot dit soort 
onderwerpen zowel in Nederland als in 
het buitenland kunnen op het congres 
uitgewisseld worden. De doelgroep 
voor het congres bestaat uit: openbaar 
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vervoer-bedrijven, politici en lokale 
bestuurders, politie en rechterlijke 
macht, vakbonden, consumenten-
organisaties, onderzoekers enzovoort. 
Het betreft een internationaal congres. 
Datum: 20 en 21 november 1996 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
Inlichtingen: mw. H. Habermann, tel. 
070-3657850. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die In deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, mw. P.H.T. 
Secherling, drs. A. Baars-Schuy0. 

Algemeen 

1 
Carcach, C., P. Frampton e.a. 
Explaining fear of cn'me in Queensland 
Journal of quantitative criminology, 11e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 271-287 
Door de auteurs werd een model 
ontwikkeld om de angst voor 
criminaliteit in Queensland te 
verklaren. Dit model is toegepast op 
gegevens van de Queensland 
Slachtoffer-enquête 1991. De angst 
voor criminaliteit is afgeleid van het 
antwoord dat respondenten gaven op 
de vraag naar hun gevoelens van 
veiligheid wanneer ze alleen rondlopen 
in de buurt na zonsondergang. De 
resultaten suggereren dat factoren 
zoals geslacht, leeftijd, armoede, 
opleidingsniveau, status, de mate van 
onbehoorlijk gedrag in de buurt, de 
waarneembare hoeveelheid criminali-
teit in de omgeving en de onderlinge 
contacten in de buurt stuk voor stuk 
invloed hebben op de-angst voor 
criminaliteit op een manier die 
consistent is met de theorie. Het 
onderzoek laat ook zien dat angst voor 
criminaliteit in Queensland veroorzaakt 
wordt door zeer concrete factoren die 
onderwerp kunnen zijn voor interventie 
en beleid door de relevante instanties. 
Met literatuuropgave. 

2 
Holley, H.L, J. Arboleda-Flórez 
Lifetime prevalence of prior suicide 
attempts in a remanded population and 
relationship to current mental illness 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 3, 1995, pp. 191-209 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het voorkomen van 
zelfmoordpogingen gedurende de 
levensloop van mensen die ten tijde 
van het onderzoek gedetineerd waren, 
al dan niet in afwachting van hun 
proces. Onder de onderzochte 
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gedetineerden bleken zelfmoordpogin-
gen veel te zijn voorgekomen: van de 
mannen had 20,7% dat wel eens 

gedaan, van de vrouwen 34%. De kans 
dat gedetineerden melden in het 
verleden een zelfmoordpoging te 
hebben gedaan is 11 keer zo groot als 
onder de gewone bevolking. 
Suïcidaliteit bleek samen te hangen 
met geslacht (vrouwen meer dan 
mannen), een laag opleidingsniveau, 
geweldscriminaliteit en door de rechter 
bevolen forensisch onderzoek Leeftijd 
en etniciteit speelden geen rol. Zij die 
een of meer zelfmoordpogingen 
hadden gedaan, bleken vaker 

psychisch gestoord te zijn. Hoe meer 
pogingen des te groter de kans op 
een psychische stoornis. De meest 
voorkomende diagnose voor beide 
groepen bleek het gebruik van drugs 
te zijn. Mensen met een achtergrond 
van zelfmoordpogingen bleken vaker 
een stemmings- of persoonlijkheids-
stoornis te hebben. De auteurs dringen 
erop aan dat delinquenten die 
geïnstitutionaliseerd worden altijd 
wordt gevraagd naar hun suïcidale 
achtergrond. Deze biedt een redelijk 
adequate diagnose van hun mentale 
toestand, zodat daarmee in de 
inrichting rekening gehouden kan 
worden. 
Met literatuuropgave. 

3 
Kposowa, AJ., K.D. Breault e.a. 
White male suicide in the United States; 
a multivariate individual-level analysis 
Social forces, 74e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
315-325 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar factoren die de kans 
op zelfmoord bij blanke mannen uit de 
VS vergroten. Daartoe is gebruik 
gemaakt van de gegevens van de 
National Longitudinal Mortality Study 
tussen 1979 en 1985. Als statistische 
techniek is de multivariate regressie-
analyse gebruikt. De hypothese is dat 
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mensen die sociaal beter geïntegreerd 
zijn in de samenleving minder geneigd 
zijn zelfmoord te plegen. Die 
hypothese wordt slechts deels 
bevestigd door de resultaten. Mannen 
die zijn gescheiden of die zijn verlaten 
door hun vrouw en mannen die alleen 
wonen hebben een beduidend grotere 
kans zelfmoord te plegen dan andere 
mannen. Vrijgezellen en weduwnaars 
daarentegen hebben niet een grotere 
kans op zelfmoord wanneer rekening 
is gehouden met andere belangrijke 
sociale factoren, zoals de sociaal-
economische positie. Verder blijkt dat 
mannen die wonen in een verstede-
lijkte omgeving een grotere kans 
hebben op zelfmoord dan mannen op 
het platteland. Interessant is ten slotte 
dat mannen die zijn geboren in de VS 
een drie keer zo grote kans hebben 
zelfmoord te plegen dan mannen die 
in een ander land zijn geboren. De 
auteurs zouden graag nagaan of het 
zelfmoordcijfer van het land van 
herkomst gerelateerd is aan het 
zelfmoordcijfer van immigranten uit 
dat land in de VS. Zij beklemtonen de 
noodzaak van verder onderzoek op 
individueel niveau naar zelfmoord. 
'Onze levens kunnen ervan afhangen: 
Met literatuuropgave. 

4 
Maltas, C., J. Shay 
Trauma contagation in partners of 
SUIViVOIS of childhood sexual abuse 
American journal of orthopsychiatry, 
65e jrg., nr. 4, 1995, pp. 529-539 
Mensen wier partner als kind 
slachtoffer is geweest van seksueel 
misbruik, kunnen zelf het trauma 
overnemen. De auteurs baseren hun 
observaties op hun therapeutische 
ervaringen met echtparen. De 
'traumabesmetting' uit zich door twijfel 
aan zichzelf, aan de relatie en aan tot 
dusverre vanzelfsprekend geachte 
vooronderstellingen. Een tweede 
kenmerk is zware depressiviteit, vaak 
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vergezeld van hyperactiviteit, 
slaapproblemen, overmatig, roken, 
alcoholgebruik en eten. De partner van 
het slachtoffer kan het gevoel krijgen 
in een mijnenveld te leven vanwege de 
onzekerheid over hoe de ander zal 
reageren op een schijnbaar onschul-
dige gebeurtenis die onbewust 
geassocieerd wordt met vroeger. Als 
derde kenmerk noemen de auteurs het 
feit dat het slachtoffer traumatische 
aspecten van de relatie met de dader 
steeds 'opnieuw herbeleeft en 
projecteert op de ander. Echtparen zijn 
vaak niet geneigd snel hulp te zoeken, 
pas na het lezen van een zelfhulp-
boek overwegen zij om naar een 
hulpverlener te stappen voor therapie. 
Uiteindelijk zal onderzoek moeten 
uitwijzen wat de geschiktste 
interventiemogelijkheden zijn. 
Met literatuuropgave. 

5 
Norstr6m, T. 
The impact of alcohol, divorce, and 
unemployment on suicide; a multilevel 
analysis 
Social forces, 74e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
293-314 
Verslag wordt gedaan van een Zweeds 
onderzoek naar de relatie tot 
alcoholmisbruik en zelfmoord. Uit de 
resultaten blijkt dat van alle manlijke 
zelfmoorden een derde kan warden 
toegeschreven aan drank Ook 
werkloosheid heeft een tamelijk sterke 
relatie met het plegen van zelfmoord, 
hoewel minder sterk dan drankge-
bruik. Bovendien werd dit verband niet 
teruggevonden in het onderzoek op 
macro-niveau. De auteur veronderstelt 
dat het indirecte effect van werkloos-
heid op zelfmoord - bij voorbeeld de 
angst om werkloos te worden - sterker 
is dan het directe effect. Daarentegen 
bleek echtscheiding niet in verband te 
staan met zelfmoord. De auteur 
veronderstelt dat een ongelukkig 
huwelijk sociaal en psychisch even 

deprimerend kan zijn als een 
echtscheiding. Religiositeit bleek in het 
onderzoek op macro-niveau negatief 
gerelateerd te zijn aan zelfmoord. Dat 
betekent dat godsdienstigheid een 
'beschermend' effect heeft op 
zelfmoord. Urbanisatiegraad bleek niet 
van invloed te zijn. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 
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6 
Doyle, J.F. 
A radical critique of criminal punish-
ment 
Social justice, 22e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
7-24 
Dit artikel geeft een fundamentele 
kritiek op de gangbare strafrechts-
praktijk in de Verenigde Staten, waarin 
de nadruk ligt op het vergelden in de 
vorm van het opleggen van een 
gevangenisstraf. De auteur stelt dat 
deze huidige praktijk gelegitimeerd 
wordt door een zogenaamde ethiek 
van verplichting. In deze ethiek worden 
mensen als individuen gezien die 
vrijwillig handelen op grond van 
ethische overwegingen. Analoog aan 
deze redenering betaat het idee van 
een zelf regulerende vrije markt-
werking, een harmonieuze gemeen-
schap, gebaseerd op gedeelde normen 
en waarden en een objectief systeem 
van strafwet en straffen. De auteur 
typeert deze ethiek en gedachtengang 
als een fictie en geeft enkele 
voorbeelden hoe deze de praktijk 
onder de huidige regering beïnvloe-
den. Hij spreekt in dit verband over 
een blaming system, waarin individuen 
verantwoordelijk gehouden worden 
voor hun eigen daden en waarin 
straffen als een adequate reactie wordt 
gezien op criminaliteit en schuld. 
Straffen is in deze visie inherent aan 
vergelding. De auteur presenteert als 
alternatief een ethiek van sociale 
relaties. Deze ethiek is gebaseerd op 
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de veronderstelling dat mensen leven 
binnen netwerken van sociale relaties 
die bepalen hoe ze als groepen en 
individuen behandeld worden. Hieruit 
vloeit voort dat oordelen over 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor 
iemands handelen en karakter 
gebaseerd zouden moeten zijn op de 
mate van individuele vrijheid en 	. 
controle die iemand heeft binnen zijn 
of haar patroon van sociale relaties die 
hem of haar gevormd heeft. Op grond 
van deze ethiek presenteert de auteur 
een alternatief voor de gangbare 
strafrechtspraktijk, namelijk het 
creeëren van instituties waarin - op 
vrijwillige basis - daders geconfron-
teerd worden met slachtoffers van 
criminaliteit. De beste reactie op 
menselijk gedrag dat criminaliteit 
genoemd wordt, is het zich onthouden 
van een strafreactie., 
Met literatuuropgave. 

7 
Griset, 
Determinate sentencing and agenda 
building; a case study of the (allure of a 
reform 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
4, 1995, pp. 349-362 
Oorspronkelijk was het straftoe-
metingsbeleid in de gehele Verenigde 
Staten gebaseerd op onbepaalde 
gevangenisstraffen in combinatie met 
een systeem van voorwaardelijk 
vervroegde invrijheidstelling: het 
zogenaamde parole-systeem. Vanaf de 
jaren zestig is dit systeem onder druk 
komen te staan en ontstond landelijk 
pressie om gevangenisstraffen met een 
tevoren bepaalde duur te gaan 
opleggen. De manier waarop de 
discussie hierover in de staat New 
York is verlopen, wordt door de auteur 
geanalyseerd. Zij doet dit aan de hand 
van een theoretisch model dat 
verklaart hoe kwesties in verschillende 
fasen op de politieke agenda komen. 
De analyse is gebaseerd op 

archiefmateriaal, op interviews met 
sleutelfiguren en op persoonlijke 
observaties. Onvrede met het oude 
systeem van onbepaalde gevangenis-
straffen in combinatie met 'parole' 
ontstond in de jaren zestig vooral bij 

'liberalen. Veroordeelden zouden in het 
oude systeem veel te lang vastzitten. 
Geleidelijkaan werden ook conserva-
tieven voorstander van straftoe-
metingsrichtlijnen vooraf, zij het om 
heel andere redenen. Zij wilden de 
garantie dat criminelen langer zouden 
worden opgesloten. Zolang de 
discussie abstract bleef, waren 
conservatieven en liberalen het eens 
over de introductie van een systeem 
van vooraf vastgelegde gevangenis-
straffen. Toen echter in 1985 een 
commissie werd ingesteld om concrete 
straftoemetingsrichtlijnen te 
formuleren, kwam de fundamentele 
tegenstelling tussen conservatieven en 
liberalen aan het licht De commissie 
kwam met verdeelde adviezen en het 
oude stelsel van onbepaalde 
gevangenisstraffen bleef in de staat 
New York gehandhaafd. 
Met literatuuropgave. 

8 
Simon, J. 
They died with their boots on; the boot 
camp and the 1/mits of modem penality 
Social justice, 22e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
25-48 
Sinds de jaren tachtig is er in de 
Verenigde Staten een sterke groei te 
zien van het aantal boot camps, 
strafkampen waar delinquente 
jongeren gedurende enige maanden 
een quasi-militaire opleiding krijgen. 
De auteur van dit artikel gaat na of de 
opkomst van de boot camps in het 
verlengde ligt van de historische 
ontwikkelingen in de penologie. In zijn 
ogen is dat niet het geval. De formule 
van de boot camps bevat weliswaar 
alle thema's die door de jaren heen 
binnen de penologie op de voorgrond 
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hebben gestaan, zoals disciplinering, 
resocialisatie en proportionaliteit, maar 
deze elementen zijn niet ingebracht 
omwille van hun effectiviteit De boot 
camps zijn volgens de auteur veeleer 
het gevolg van een kunstmatige vorm 
van nostalgie. Hun grondslag ligt niet 
in het verleden, maar in een 
populistische representatie daarvan. 
Bovendien missen zij in hun opzet elke 
verwijzing naar de hedendaagse 
werkelijkheid. Boot camps vormen met 
andere woorden juist een breuk met 
de traditie en de opkomst van deze 
decadente en postmoderne variant 
markeert dan ook het verval van de 
rationele penologie. 
Met literatuuropgave. 

9 
Zabel, G.E. 
Fahrverbot; eine stumpfe Waffe 
gegenber Alkoholtkem, 
gen sowie bei Geschwindigkeits- und • 
RotlichtverstMen? 
Blutakohol, 32e jrg. nr. 5, 1995, pp. 
254-267 
De titel van deze bijdrage is niet 
bedoeld om het instituut 'rijverbod' in 
twijfel te trekken. Het vraagteken 
achter het thema is echter bewust 
gezet omdat in de rechtspraak het 
sanctiekarakter van het rijverbod en 
het veiligheidskarakter van de 
onttrekking van het rijbewijs door 
elkaar lopen. De auteur gaat nader in 
op de functie van het rijverbod als 
bijkomende straf bij rijden onder 
invloed, terwijl ook nog aandacht 
wordt besteed aan strafbare feiten die 
niet onder invloed werden gepleegd 
zoals door rood licht rijden. De letter 
van de wet en de aard van het 
strafbare feit (dronken rijden, 
doorrijden na een ongeval) of de 
overtredingen bepalen de verschillen 
bij het rijverbod. 'Nivellering' is niet 
juist. Karakterfouten kunnen worden 
gecompenseerd door 
nascholingscursussen, jarenlang 

correct rijden en economische 
moeilijkheden (werkloosheid). In deze 
gevallen is - in het bijzonder als het 
een eerste overtreding betreft - het 
niet opleggen van een rijverbod de 
oplossing voor het dilemma. 
Compensatie is echter uitgesloten 
wanneer alcoholmisbruik gepaard gaat 
met geweld. 

Criminologie 
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10 
Collins, M.F., D. Weatherbum 
Unemployment and the dynamics of 
offender populations 
Joumal of quantitative criminology, 11e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 231-245 
Hoewel werkloosheid vaker geassoci-
eerd wordt met een stijging dan met 
een daling van de criminaliteit blijkt uit 
onderzoek dat een sterke samenhang 
tussen werkloosheid en criminaliteit 
ontbreekt. Dit artikel beschrijft een 
model dat de stijging van de 
criminaliteit nagaat wanneer hetzij de 
aanvang hetzij de lengte van de 
criminele carrière wijzigingen 
ondergaat Zelfs bij een aanzienlijke 
stijging van de werkloosheid laat het 
model slechts een geringe stijging van 
criminele activiteiten zien. Hiermee zou 
een mogelijke verklaring kunnen zijn 
gegeven voor het feit dat zoveel 
onderzoeken geen verband aanwijzen 
tussen werkloosheid en criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

11 
Hanke, PJ., J.H. Gundlach 
Damned op ~al; a preliminky study 
of the relationship between homicide, 
emergency medical care and race 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
4, 1995, pp. 313-323 
Slachtoffers van geweldpleging met 
mes of vuurwapen kunnen het er 
levend van af brengen als medische 
zorg adequaat wordt verleend. Zo niet 
dan wordt de dader doodslag ten laste 
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gelegd als het slachtoffer bezwijkt aan 
zijn verwondingen. De kwaliteit van de 
medische dienstverlening kan dus van 
invloed zijn op de straftoemeting, 
evenals het feit dat blanken en 
zwaden ongelijke toegang hebben tot 
de medische zorg. Hiermee heeft in de 
VS de discussie over 'zwarte versus 
blanke criminaliteit' een nieuwe 
dimensie gekregen, want zwarte 
daders worden door deze kenmerken 
van het systeem van medische 
zorgverlening zwaarder getroffen dan 
blanke daders. Om dit te onderzoeken 
gebruikten de auteurs twee soorten 
data. De ene had betrekking op alle 
vanwege moord met mes of 
vuurwapen veroordeelde vrouwen in 
de gevangenis van Alabama tussen 
1929 en 1985. De andere had 
betrekking op alle moorden gepleegd 
met mes of vuurwapen zoals die 
vermeld staan in de Mortality Detail 
Files van 1988, een databestand met 
nauwkeurige informatie over 
doodsoorzaken. Beide databronnen 
geven aan dat ongeveer een vierde 
van de slachtoffers van zwarte daders 
niet overleden zou zijn als zij goede 
medische zorg zouden hebben gehad. 
Met literatuuropgave. 

12 
Hanson, R.K., H. Scottt e.a. 
A compankon of child molesters and 
nonsexual ciiminals; risk predictors and 
long-term recidivism 
Journal of research on crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
325-337 
Het is de vraag of plegers van 
zedenmisdrijven bij kinderen dezelfde 
kenmerken en motieven hebben als 
plegers van andere misdrijven. Deze 
vraag is onderzocht aan de hand van 
een recidivestudie onder mannen die 
in de periode tussen 1958 en 1975 
verbleven in een provinciale 
gevangenis in Ontario. In totaal 
maakten 191 plegers van zedenmis- 

drijven bij kinderen deel uit van de 
onderzoeksgroep en 137 plegers van 
andere delicten. Nagegaan is in 
hoeverre deze groepen tot ca. 1990 
opnieuw waren veroordeeld en zoja, 
voor welk soort delict. Uit het 
onderzoek kwam allereerst naar voren 
dat de beide onderzochte groepen 
misdrijfplegers aanzienlijk van elkaar 
verschilden. De plegers van zedenmis-
drijven bij kinderen waren doorgaans 
ouder, vaker ongetrouwd, minder hoog 
opgeleid en zij waren in het verleden 
minder vaak veroordeeld voor andere 
dan zedenmisdrijven. Heel opvallend 
waren de verschillen in latere recidive. 
Bijna alle latere zedenmisdrijven 
werden gepleegd door de groep die 
eerder kinderen seksueel had lastig 
gevallen (97%). Het omgekeerde gold 
voor de latere niet-zedenmisdrijven. 
Deze werden vrijwel allemaal, nl. 96%, 
gepleegd door de andere onderzoeks-
groep. Er blijkt dus sprake te zijn van 
een duidelijke delictspecialisatie. Het 
feit dat plegers van zedenmisdrijven 
zo'n bijzondere categorie vormen, pleit 
ervoor dat de benadering van dit soort 
criminaliteit ook moet worden 
verbijzonderd. 
Met literatuuropgave. 

13 
Huif-Corzine, L, J. Corzine e.a. 
Deadly connections; culture, poverty 
and the direction of lethal violence 
Social forces, 69e jrg., nr. 3, 1991, pp. 
715-732 
Reeds vele studies hebben melding 
gemaakt van het feit dat in de 
zuidelijke staten van de VS het 
doodslagpercentage veel hoger ligt 
dan in andere regio's. Sommige 
onderzoekers verklaren dit uit culturele 
factoren, anderen wijzen naar de hoge 
armoede en het grote aantal zwarten 
in het zuiden als belangrijkste 
structurele oorzaken. De auteurs 
onderzoeken beide verklaringen, maar 
onderzoeken ook een feit waar tot 
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dusverre weinig aandacht aan is 
gegeven. Dodelijke geweldpleging kan 
namelijk niet alleen tegen anderen 
worden begaan maar ook tegen 
zichzelf (zelfmoord is een voorbeeld 
van tegen de eigen persoon gericht 
geweld). De onderzoeksdata met 
betrekking tot de doodslag- en 
zelfmoordcijfers voor zwaden en 
blanken in het zuiden, alsmede de zes 
armoede-indicatoren besloegen de 
drie jaren van 1969-1972. Geweldda-
digheid in zuidelijke staten uit zich in 
een combinatie van een hoog 
doodslagcijfer en een laag zelfmoord-
cijfer. Dit is een bevestiging van 
sociaal-psychologische onderzoeks-
bevindingen die reeds eerder wezen 
op het feit dat de zuiderling over het 
algemeen bij gewelddadigheid een 
'externe locus of control' heeft Dus bij 
frustratie wordt de agressie gericht op 
anderen. Zelfmoord komt vaker bij 
blanken voor dan bij zwaden. Ook 
bleek zowel voor blanken als zwarten 
armoede te corelleren met dodelijk 
geweld, voor blanken verhoogt 
armoede de kans op zelfmoord, bij 
zwaden is dit niet het geval. 
Met literatuuropgave. 

14 
Martin, S.E. 
The epidemiology of alcohol-related 
interpersona/ violence 
Alcohol health & research world, 16e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 230-236 
Vaak zijn de onderzoeken, naar de 
relatie tussen alcoholconsumptie en 
geweld, gebaseerd op modellen die 
veronderstellen dat alcolholconsumptie 
geweld veroorzaakt. Deze modellen 
kennen vaak methodologische 
problemen (zoals het ontbreken van 
een controlegroep) of andere 
complicaties (gebruikte begrippen, 
geen aandacht voor het sociale proces 
waarbinnen het drinken leidt tot 
geweld). Aan de hand van een zeer 
groot aantal onderzoeksresultaten 
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trekt Martin aan aantal conclusies: 
alcohol speelt vaker een rol bij zware 
geweldsdelicten dan bij lichtere; 
politieregisters geven een rooskleurig 
beeld van het aantal delicten waarbij 
alcohol in het spel was; bij alcohol-
gerelateerde delicten is het vaker de 
dader dan het slachtoffer die 
gedronken had. Gegevens over ras, • 
etniciteit en alcoholgerelateerd geweld 
blijken inconsistent. Dit geldt ook voor 
gegevens over de rol van alcohol en 
kindermishandeling. Uit onderzoek van 
Pernanen blijkt dat het type en de 
ernst van het geweld zijn gerelateerd 
aan karakteristieken van het 
slachtoffer, relatie tussen dader en 
slachtoffer en de hoeveelheid 
genuttigde alcohol. De relatie tussen 
alcohol en de ernst van het geweld 
bleek een niet eenvoudige te zijn. Door 
de uiteenlopende uitkomsten en 
onvolledigheid van de onderzoeken 
stelt Martin voor gedetailleerde, 
beschrijvende onderzoeken uit te 
voeren die aan moeten geven 
wanneer, waar en onder welke 
omstandigheden, via welke sociale 
processen alcoholgebruik geweld 
vergemakkelijkt. Epidemiologisch 
onderzoek kan hierbij een hulpmiddel 
zijn door o.a. het onderzoeken van 
combinaties van bevolkingsgroepen 
met een hoog risico, dader-slachtoffer 
relaties en sociale settings die de 
omstandigheden bepalen waaronder 
drinken kan leiden tot geweld. 
Met literatuuropgave. 

15 
Messner, S.F., RJ. Sampson 
The sex ratio, family disruption and 
rates of violent crime; the paradox of 
demographic structure 
Social forces, 69e jrg., nr. 3, 1991, pp. 
693-713 
In dit artikel worden de anomale 
'nul-effecten' van de seksratio bij 
geweldsmisdrijven in eerder onderzoek 
op macroniveau beschreven. 
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Uitgegaan wordt van een model 
waarin het verwachte positieve effect 
op geweldsmisdrijven van naar 
verhouding grote aantallen mannen 
wordt onderdrukt door negatieve 
indirecte effecten veroorzaakt door 
gebroken gezinnen. Aan dit model 
worden verschillende hypothesen 
ontleend en getest met ras-specifieke 
gegevens over beroving en moord aan 
de hand van steekproeven in 153 
Amerikaanse steden. De resultaten 
bevestigen in grote mate de 
verwachtingen van de auteurs. De 
seksratio vertoont een negatieve 
relatie met hun indicator 'gebroken 
gezinnen die weer een sterke 
samenhang met geweldsmisdrijven 
vertoont. Bovendien worden positieve 
effecten van de seksratio op 
geweldsmisdrijven slechts bij controles 
naar gebroken gezinnen waargeno-
men. 
Met literatuuropgave. 

16 
'runnen, K.D. 
Silence of the left; reik-  ctions on ciitical 
criminology and ctiminologists 
Social justice, 22e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
89-101 
Hoe komt het dat kritische criminolo-
gen nagenoeg afwezig zijn in de 
media en geen invloed uitoefenen op 
het beleid? Twee typen van verklarin-
gen worden gegeven: academisch-
structurele en sociaal-structurele. De 
volgende academisch-structurele 
beperkingen kunnen de gebrekkige 
toegang van de kritische criminologie 
tot massamedia en beleid verklaren: 
de kritische criminologie heeft zich 
slechts langzaam ontwikkeld tot een 
helder perspectief waarover alle 
kritische criminologen het eens waren; 
de kritische criminologie nam 
aanvankelijk een 'alles-of-niets'- 
houding aan ten aanzien van sociale 
problemen en beleid; echte verande-
ringen in de criminaliteit konden pas 
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worden bereikt als eerst grote sociale 
en economische omwentelingen waren 
gerealiseerd; daar kon het beleid 
natuurlijk niet op wachten; de 
opleiding van sociale wetenschappers 
wordt gedomineerd door een ideologie 
van positivisme, objectiviteit en 
waarde-neutraliteit en door een 
academische betoogtrant; dit draagt 
niet bij aan het vermogen om 
opiniërende stukken te schrijven voor 
kranten. Sociaal-structurele beperkin-
gen zijn: de onwil van de Amerikaanse 
samenleving om afwijkende meningen 
te laten horen; kritische criminologen 
hebben nauwelijks toegang tot 
degenen die het beleid bepalen en tot 
machtige belangengroepen; het beleid 
hanteert een enge omschrijving van 
criminaliteit; de ruimere omschrijving 
van de kritische criminologie is nooit 
geaccepteerd; de kritische criminologie 
kreeg nauwelijks overheidsgelden voor 
onderzoek; links heeft weinig toegang 
tot de media en kan ook op deze 
manier het beleid niet beïnvloeden; in 
de VS bestaat geen politieke partij die 
het 'linkse' standpunt uitdraagt. De 
auteur doet suggesties om verbetering 
in deze toestand te brengen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Websdale, N. 
An etnographic assessment of the 
policing of domestic violence in rutal 
Eastem Kentucky 
Social justice, 22e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
102-122 
In dit exploratieve artikel werpt de 
auteur vragen op over de marginalisa-
tie van plattelandsvrouwen, het geweld 
waaraan zij worden blootgesteld en 
het onvermogen van de politie om op 
een adequate wijze op dit geweld te 
reageren. Hij geeft een beknopt 
overzicht van de theorieën over geweld 
binnen het gezin en de maatregelen 
die door de politie tegen dat geweld 
worden genomen. Na te hebben 
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gewezen op enige lacunes in de 
onderzoeksliteratuur, werpt de auteur 
enige stellingen op met betrekking tot 
geweld binnen het gezin en 
wetshandhaving in plattelands-
gebieden. Met behulp van een 
etnografisch onderzoek naar geweld 
binnen het gezin in Oost-Kentucky 
wordt geprobeerd deze stellingen te 
verduidelijken en te verbreden tot 
meer uitgewerkte theoretische 
thema's. De kern van het onderzoeks-
materiaal werd gevormd door 50 
interviews met mishandelde vrouwen, 
plaatselijke politiebeambten, 
maatschappelijk werkers, rechters en 
anderen. Aan het slot van het artikel 
bespreekt de auteur welke implicaties 
de door hem gepresenteerde thema's 
zouden kunnen hebben voor het 
voeren van een sociaal beleid. 
Met literatuuropgave. 

18 
Wells, C. 
Corporate manslaugther; a cultural and 
legal form 
Criminal law forum, 6e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 45-72 
Van ondernemingen wordt in 
toenemende mate verwacht dat zij 
schadeloosstellingen bieden voor 
verwondingen die in het verleden zijn 
veroorzaakt door individuele 
medewerkers. De auteur behandelt in 
dit artikel twee thema's. In de eerste 
plaats schetst zij de ontwikkeling van 
'corporate manslaughter in culturele 
en juridische termen in Engeland en 
Wales. In de tweede plaats gaat ze in 
op de relatie tussen schuld en risico. 
In het begin is sprake geweest van 
overgedragen schuld van medewerkers 
aan de onderneming, later is dit 
gevolgd door de notie van directe 
schuld, waaronder de onderneming 
zelf een delict kan plegen. Er zijn drie 
zaken die een rol spelen in het denken 
over ondernemingsschuld: wanneer 
wordt overdracht van schuld opgelegd; 

hoe zien de contouren van directe 
schuld eruit; hoe kan roekeloosheid 
van ondernemingen in een concept 
worden ondergebracht waar het 
strafrecht mee uit de voeten kan. De 
jurisprudentie geeft geen antwoord op 
de eerste twee zaken. Ten aanzien van 
de derde zaak ligt er een uitspraak 
van het Engelse Hogerhuis waarin een 
onderneming schuldig is bevonden 
omdat het regels had opgesteld voor 
een veilige taakuitoefening. Ook blijkt 
het kunnen bewijzen van grove 
nalatigheid een mogelijkheid te zijn 
ondernemingen schuldig te laten 
bevinden aan 'corporate manslaughter. 
Volgens Wells dient het mechanisti-
sche idee van gevaar en risico te 
worden losgelaten voor het idee dat 
sociale en culturele en perceptuele 
dimensies essentieel zijn voor het 
begrijpen van juridische consequenties 
van rampen, aansluitend bij de 
'grid-group' theorie van Mary Douglas. 
Met literatuuropgave. 

19 
White, R., J. van der Velden 
Class and ctiminality 
Social justice, 22e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
51-74 
De auteurs betogen dat criminaliteit 
inherent is aan het kapitalisme. Die 
criminaliteit wordt gepleegd door de 
arbeidende klasse, door de kapitalisti-
sche klasse en door de kleine luiden. 
Deze aan klasse gebonden criminaliteit 
is oorzakelijk direct verbonden met de 
logica van een systeem dast is gericht 
op de accumulatie van kapitaal en 
privé-winsten en niet op het 
tegemoetkomen aan sociale behoeften. 
De criminaliteit van de arbeiders wordt 
veroorzaakt door hun marginalisatie en 
vervreemding en de criminaliteit van 
de beide andere klassen vormt de 
illegale tegenhanger van hun normale 
wedijver en hun begeerte naar steeds 
meer profijt. Het strafrechtelijk 
apparaat richt zich bijna uitsluitend op 
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de misdaad van de arbeiders. De 
recht-en-orde-campagnes die 
hiertegen worden gevoerd hebben in 
Engeland nu ook de sociaal-
democraten aangetast. De nadruk op 
criminaliteitsbeheersing heeft als 
resultaat dat de werkelijke oorzaken 
van criminaliteit buiten zicht blijven. 
Het creëren van 'veiliger gemeen-
schappen' dient als ideologisch 
instrument voor de reproductie van de 
klassestructuur. 
Met literatuuropgave. 

20 
Woning, J.R. 
Adolescent sex offenders agaMst 
females; differences based on the age 
of their victims 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 3, 1995, pp. 276-293 
Verscheidene onderzoekers toonden 
eerder aan dat adolescente daders van 
een seksueel misdrijf geen homogene 
groep vormen. Daarom is het, voor een 
beter begrip van de oorzaken van een 
dergelijk gedrag en de behandeling 
van deze populatie, noodzakelijk dat 
onderzoekers sub-groepen van daders 
vergelijken op basis van kenmerken, 
zoals de leeftijd van hun slachtoffers. 
Met deze studie tracht de onderzoeker 
op objectieve wijze te bepalen of 
adolescente mannelijke daders van 
een seksueel misdrijf tegen meisjes 
(N=29) verschillen van hen die 
vrouwelijke leeftijdgenoten/ 
volwassenen (N=27) verkrachtten. Hij 
doet dit aan de hand van gegevens die 
werden verkregen tijdens klinische 
sessies, waarin een zevental 
vragenlijsten werd beantwoord. Deze 
bijeenkomsten waren onderdeel van 
het 'Sexual Abuse: Family Education 
and Treatment (SAFE-T) Program' en 
strekten zich uit over gemiddeld 
dertien maanden. Beide groepen 
waren vergelijkbaar op grond van 
leeftijd, socio-economische status en 

sociale wenselijk gedrag. De interne 
consistentie van de variabelen werd 
bevestigd in een grotere klinische 
steekproef (N=209). Zoals al werd 
verondersteld werden daders van een 
seksueel misdrijf tegen 
leeftijdgenoten/volwassenen significant 
vaker fysiek mishandeld door hun 
ouders. Maar de twee groepen 
verschilden niet significant, zoals wel 
werd vermoed, voor wat betreft 
vroeger seksueel misbruik, intermense-
lijk gedrag, zelfbeeld of seksueel 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

21 
Lurigio, AJ., M. Jones e.a. 
Child sexual abuse; its causes, 
consequences and implications for 
probation practice 
Federal probation, 59e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 69-76 
Reclasseringstoezicht is in de 
Verenigde Staten een veel- 
voorkomende sanctie voor daders van 
zedenmisdrijven tegen kinderen. Voor 
reclasseringswerkers vormt deze groep 
een grote uitdaging omdat ze vaak 
moeilijk te behandelen zijn, maar 
zonder behandeling vrijwel zeker 
recidiveren. Lurigio e.a. geven een 
samenvatting van de literatuur op het 
gebied van misbruik van kinderen, 
bespreken de omvang van het 
probleem en de effecten van het 
misbruik op de slachtoffers op korte 
en lange termijn. Vervolgens wordt een 
overzicht gegeven van het onderzoek 
op het terrein van de classificatie en 
behandeling van daders en van 
onderzoek naar de effecten van 
reclasseringstoezicht op deze groep. 
De auteurs komen tot de conclusie dat 
de literatuur over oorzaken van 
kindermisbruik en behandeling van 
daders zeer uitgebreid, maar niet 
overtuigend is. Het onderzoek legt 
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geen solide basis voor het antwoord 
op de vraag wat werkt en bij wie. De 
auteurs zijn van mening dat de 
gemiddelde reclasseringswerker niet 
voldoende ervaring heeft om toezicht 
te houden op deze specifieke groep 
daders. De reclassering zou daarom 
speciale units op moeten richten voor 
de behandeling van plegers van 
kindermisbruik. 
Met literatuuropgave. 

22 
Passarelli, D. 
Department of youth services: control 
over sentencing and monitoring of 
juvenile delinquents 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 21e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 575-603 
In de Amerikaanse staat Massachu-
setts is het in veel gevallen de 
jeugdreclassering die de duur en 
invulling bepaalt van de straffen voor 
delinquente minderjarigen. Naar 
aanleiding van een aantal incidenten 
met dodelijke afloop, pleit de auteur er 
voor om de bevoegdheid om de lengte 
van een straf vast te stellen weer in 
handen te geven van de rechter. De 
jeugdreclassering zou hebben 
aangetoond deze verantwoordelijkheid 
niet aan te kunnen. In het toezicht 
houden op de jongeren heeft men de 
veiligheid van het publiek uit het oog 
verloren. In plaats van te zeer te 
vertrouwen op de 'behandeling' van de 
jongeren, dient de 'strafbaarheid' van 
hun daden in de justitiële reactie 
centraal te staan. De rechter dient 
daarom de strafmaat te bepalen, zodat 
de jeugdreclassering zich kan 
concentreren op de uitvoering van de 
straf. 
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23 
Cronin, J.M. 
Juvenile violence and the Massachu-
setts transfer statute 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 21e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 371-391 
De aanpak van jeugdcriminaliteit heeft 
in de VS hernieuwde aandacht 
gekregen door de toegenomen 
gewelddadigheid onder jongeren. Zo 
was meer dan een kwart van de 
stijging in de aanhoudingen voor 
moord tussen 1983 en 1992, op het 
conto te schrijven van jongeren. Naast 
de traditionele punitieve benadering 
zijn onder meer in Massachussets al 
langer alternatieven ontwikkeld van 
(gedeeltelijke) buitenstrafrechtelijke 
afdoening. Echter, volgens de auteur 
lijken ook deze helaas te stranden op 
de afgenomen sociale controle in 
familie- en samenlevingsverband. Zo 
werd in 1990 in de VS van iedere vier 
kinderen er één geboren uit een 
ongetrouwde moeder. Meer 
inspanningen dienen dan ook te 
worden gericht op vijf thema's: 
versterk de familiebanden en de 
morele gezagsfunctie van de ouders; 
ondersteun school, gemeenschaps- en 
religieuze verbanden bij de ontwikke-
ling van verantwoordelijkheidsgevoel 
onder jongeren; versterk de 
criminaliteitspreventie als zijnde de 
meest kosten-effectieve aanpak van 
jeugdcriminaliteit; intervenieer snel, 
consenquent en effectief bij delinquent 
gedrag; en richt een stelselmatige-
daderaanpak op de harde kern van 
jeugdcriminelen. Bij dit alles dient 
tenslotte voor ogen te warden 
gehouden dat criminaliteit alleen maar 
effectief valt te beheersen via een 
versterkte sociale controle. 
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24 
Dembo, R., G. Tomer e.a. 
Predictors of recidivism to a juvenile 
assessment center 
The international journal of the 
addictions, 30e jrg., nr. 11, 1995, pp. 
1425-1452 
Onderzoek naar recidive onder 
jongeren die in aanraking komen met 
justitie, is zeer belangrijk Met name 
omdat hierdoor risicofactoren kunnen 
worden geïdentificeerd. Deze kunnen 
vervolgens een plaats krijgen in de 
hulpverleningsprogramma's, gericht op 
het verminderen van de kans verder 
verstrikt te raken in delinquent gedrag. 
Het oprichten van een 'Juvenile 
Assessment Center' (JAC) in Tampa, 
Hillsborough County, Florida, met haar 
uitgebreide informatiesysteem, welke 
in dit artikel wordt toegelicht, bood de 
mogelijkheid het aantal opnieuw 
gearresteerde en veroordeelde 
jongeren en de voorspellende factoren 
voor de her-veroordeling te bepalen. 
De onderzoekers bestudeerden deze 
bij ruim tweeduizend jongeren, die in 
de eerste acht maanden na opening 
van het centrum werden geplaatst. Er 
blijken statistisch significante relaties 
te bestaan tussen de verschillende 
voorspellende variabelen en recidive 
bij jongeren. Tevens dragen de 
voorspellende variabelen bij tot een 
groot deel van de variantje t.a.v. 
recidive. Evenals uit eerder onderzoek 
blijkt dat jongere jongeren, jongeren 
met een geschiedenis van mishande-
ling of verwaarlozing, zij die al eens 
eerder werden gearresteerd voor 
vermogens-, gewelds-, of drugs-
delicten, jongeren met potentiële 
problemem op het gebied van werk, 
vrijetijdsbesteding en familie, of zij die 
werden vastgenomen na ernstige 
vermogensdelicten, een grote kans 
hebben om in herhaling te vervallen. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Fendrich, M., M.E. Mackesy-Amiti 
9.8. 

Substance involvement among juvenile 
murderers; comparisons with older 
offenders based on interviews with 
prison inmates 
The international joumal of the 
addictions, 30e jrg., nr. 11, 1995, pp. 
1363-1382 
In deze studie onder New Yorkse 
gedetineerden veroordeeld voor 
moord, zegt ongeveer de helft te 
hebben gehandeld onder invloed van 
enig verdovend middel, de meesten 
van hen onder invloed van alcohol. 
Onder de groep 18-20 jarigen en 
21-25 jarigen was er (naar eigen 
zeggen) sprake van het hoogste 
alcohol- en/of cannabisgebruik op het 
moment van delictplegen. Onder de 
36-jarigen en ouder lag dit veel lager. 
Ook onder de 16/17-jarigen lag het 
lager, doch diegenen die alcohol of 
drugs hadden gebruikt, leken er juist 
wel sterker door beïnvloed te zijn bij 
het plegen van het misdrijf (impulsief 
gedrag, uit de hand gelopen ruzie, 
enzovoort). Kennelijk hebben zij nog 
niet het tolerantieniveau opgebouwd 
van hun oudere collega's, respectieve-
lijk zijn ze minder geroutineerd in het 
omgaan met de effecten. Overigens 
kon het bij het effect van drank of 
drugs zowel gaan om dronkenschap 
als om ontwenningsverschijnselen. Het 
laatste gold vooral voor cocaïne of 
heroïne; middelen overigens die over 
het geheel veel minder werden 
gebruikt. Tenslotte wijzen de auteurs 
op de kennelijke geldigheid van de 
aloude 'neutralisatie'-these van Sykes 
en Matza:moordenaars stellen dat het 
niet hun eigen schuld is, maar die van 
de drank En ook deze neutralisatie-
techniek blijken de jongsten onder hen 
nog wat te moeten leren. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Geiler, DA 
Putting the 'parens' back into parens 
patriae; parental custody of juveniles as 
an altemative to pretnál juvenile 
detention 
New England joumal on criminal and 
civil confinement, 21e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 509-542 
In de jaren zestig heeft het Ameri-
kaanse hooggerechtshof vastgesteld 
dat voorlopige hechtenis van 
jeugdigen is toegestaan, mits aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Een 
van die voorwaarden is dat de 
voorlopige hechtenis in het belang is 
van het kind en geen punitief karakter 
heeft. Bovendien moet er een reëel 
recidive-risico zijn. Volgens de auteur 
is deze stellingname van het 
Hooggerechtshof onjuist, omdat 
voorlopige hechtenis in wezen altijd 
een punitief karakter heeft en recidive 
nimmer kan worden voorspeld. Om de 
kwaliteit van de jeugddetentie te 
waarborgen zijn in het verleden allerlei 
regiemsrichtlijnen geformuleerd. Deze 
worden in de praktijk echter geheel 
niet nageleefd. De huidige omstandig-
heden in de detentiecentra voor 
jeugdigen zijn slecht. Er is sprake van 
overbevolking; het is er onveilig en het 
aantal zelfmoorden is hoog. De auteur 
concludeert dan ook dat de voorlopige 
hechtenis voor jeugdigen de facto 
punitief is en daarom strijdig met de 
genoemde uitspraak van het 
Hooggerechtshof. De auteur pleit voor 
een nieuw beleid waarbij jeugdigen 
niet voorlopig worden gehecht, maar 
opnieuw worden toevertrouwd aan de 
zorg van de ouders. Eventueel is 
plaatsing in een pleeggezin aan de 
orde. De ouders zouden van 
overheidswege begeleiding moeten 
krijgen. Bovendien is het opleggen van 
een uitgaansverbod een goed 
alternatief voor voorlopige hechtenis. 
Met literatuuropgave. 

119 

• 27 
Kansen, DJ., G.M. Pallotta e.a. 
The parental problem-solving measure; 
further evaluation with maltreating and 
nonmaltreating parents 
Journal of family violence, 10e jrg., nr. 
3, 1995, pp. 319-336 
De complexe aard van kindermishan-
deling en -verwaarlozing is duidelijk 
geworden uit de vele onderzoeken die 
hier naar zijn verricht. Vaak is het 
onderzoek beperkt gebleven tot (het 
ontbreken van) probleemoplossende 
vaardigheden van de ouders in relatie 
tot gedragsproblemen van het kind.,De 
oorzaak hiervoor was het ontbreken 
van een juiste maatstaf. Met het 
ontwikkelde 'parental problem-solving 
measure' (PPMS) is vast komen te 
staan dat ouders die hun kinderen 
mishandelen of verwaarlozen lagere 
probleemoplossende vaardigheden 
kennen dan ouders die deze 
problemen niet hebben of zij die voor 
deze problemen hulp hebben gezocht. 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een (vervolg-)onderzoek naar de 
mogelijkheid van ouders om effectieve 
oplossingen te vinden. Na een 
uitvoerige beschrijving van het 
onderzoek concluderen de auteurs dat 
ouders die niet mishandelen 
beduidend beter zijn in het vinden van 
effectieve oplossingen dan ouders die 
wel mishandelen, onafhankelijk van 
het feit of deze laatste ouders wel of 
geen hulp hebben gezocht. Zij stellen 
dat tekortkomingen in het vinden van 
oplossingen gerelateerd is aan 
kindermishandeling of- verwaarlozing. 
Met name het aantal oplossingen dat 
men weet te bedenken is een 
veelzéggende maatstaf, sterker dan de 
effectiviteit van de oplossingen. Het 
verhelpen van tekortkomingen in 
probleemoplossende vaardigheden bij 
ouders vormt aldus een belangrijk 
hulpmiddel bij het terugdringen van 
kindermishandeling en -verwaarlozing. 
Met literatuuropgave. 
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28 	- 
Hudson, L, P.H. Williams 
Children in court; a troubling presence 
Child welfare, 74e jrg, nr. 6, 1995, pp. 
1223-1236 
In dit artikel pleiten de auteurs voor 
het creëren van mogelijkheden voor 
kinderopvang in de Amerikaanse 
rechtbanken. Om uiteenlopende 
redenen zijn kinderen tegenwoordig 
steeds vaker aanwezig bij de 
behandeling van rechtszaken. In de 
rechtszaal worden zij echter 
geconfronteerd met situaties die als 
bedreigend kunnen worden ervaren. 
Bovendien komt het voor dat zij met 
hun gedrag de rechtsgang verstoren. 
Om dit soort problemen te voorkomen 
zou het goed zijn als de rechtbanken 
konden beschikken over crèches waar 
kinderen onder professionele 
begeleiding tijdelijk kunnen verblijven. 
Momenteel zijn dergelijke opvang-
mogelijkheden slechts in enkele staten 
aanwezig. 
Met literatuuropgave. 

29 
Irwin, A.R., A.M. Gross 
Cognitive tempo, violent video games, 
and aggressive behavior in young boys 
Journal of family violence, 10e jrg., nr. 
3, 1995, pp. 337-350 
Steeds weer blijkt uit onderzoek, dat 
kinderen zich bij het zien van geweld 
op televisie agressiever kunnen gaan 
gedragen en dat hun emotionele 
reaktie op het zien van geweld wordt 
gedesensibiliseerd. De laatste tijd is 
men zich ook zorgen gaan maken over 
de invloed van agressieve videospelle-
tjes, mede omdat er veel overeenkom-
sten zijn met televisie. Het doel van 
deze studie is de invloed van 
dergelijke spelletjes op het gedrag van 
impulsieve versus reflectieve kinderen 
te bepalen. Zestig kinderen tussen de 
zeven en acht jaar oud namen deel 
aan het onderzoek. Zij werden 
allereerst n.a.v. een test ingedeeld in 
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een van beide groepen. Er werd 
gebruik gemaakt van een 2*2 
(agressief vs. niet-agressief spel, 
impulsief vs. reflectief kind) formule, 
waarbij in iedere cel 15 kinderen 
werden geplaatst Agressie gericht 
tegen personen en tegen dingen werd 
bepaald tijdens het vrije spel na afloop 
van het videospelletje. Tevens werd 
agressie tegen personen bekeken in 
een voor de proefpersoon frustrerende 
situatie. Het blijkt dat de kinderen die 
het agressieve videospelletje speelden, 
tijdens het vrije spel meer agressief 
gedrag vertoonden tegen objekten en 
in de frustrerende situatie vaker 
agressief werden tegen meespelende 
kinderen. Maar het agressieve gedrag 
werd niet beïnvloed door het 
cognitieve tempo (impulsief vs. 
reflectief). 
Met literatuuropgave. 

30 
Martin, GA. 
Open the doors; a judicial call to end 
con fidentiality in delinquency 
proceedings 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 21e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 393-410 
De auteur houdt een pleidooi voor het 
opheffen van de beslotenheid van de 
zittingen in het jeugdrecht. Hij wijst op 
de enorme toename van de jeugd-
criminaliteit Het Ministerie van 
jeugdzaken van, bij voorbeeld. 
Massachusetts werd tussen 1990 en 
1995 geconfronteerd met een 
dramatische toename van zowel het 
aantal jeugdigen in gevangenhouding 
als van het percentage jeugdigen dat 
vastzat als gevolg van gewelddadige 
criminaliteit Met geweld komt angst, 
met name in stedelijke gebieden, en 
met angst komt wantrouwen. Volgens 
de auteur is een afgezonderd gesloten 
systeem als het jeugdrecht- waarvan 
gedacht wordt dat het de geweldda-
dige jeugdigen vertroetelt - een 
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begrijpelijk doelwit voor dat 
wantrouwen. Pas als het jeugd-
strafrecht open en toegankelijk is voor 
het publiek, kan het publiek zien hoe 
toegewijd en effectief de functionaris-
sen in het systeem zowel individueel 
als collectief hun werk doen. 

Politie 

31 
Cromack, V. 
The po/icing of domestic yiolence; an 
empirical study 
Policing and society, 5e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 185-199 
In het Verenigd Koninkrijk is men 
steeds meer gaan beseffen dat 
gezinsgeweld een complex sociaal 
probleem is voor de aanpak waarvan 
samenwerking tussen allerlei 
organisaties een sleutelvoorwaarde is. 
Als onderdeel van de Hull Safer Cities 
Project is een evaluatiestudie verricht 
naar het beleid van de politie van 
Humberside. Niet alleen politie-
officieren waren bij het onderzoek 
betrokken, ook bestuurders van 
overheidsinstanties en maatschappe-
lijke organisaties werden geïnterviewd. 
Het is de auteur duidelijk geworden 
dat de politie een gebrek aan proactief 
beleid heeft getoond. De nationale 
richtlijnen inzake gezinsgeweld 
konden, ook omdat in de top van de 
politieorganisatie onvoldoende werd 
geluisterd naar signalen uit de basis, 
onvoldoende vertaald worden naar het 
lokale niveau. Slachtoffers bleven vaak 
in het ongewisse over de voortgang 
van het onderzoek, ook was het 
doorwijzen naar hulporganisaties niet 
geformaliseerd. Veel agenten 
rapporteerden de gebeurtenissen niet 
als zijnde misdrijven, maar als 'slechts 
gezinsproblemen'. Door de aard van 
hun opleiding en training waren zij 
onvoldoende voorbereid op de rol van 
rechtshandhaver. De contacten van de 
politie met andere organisaties was 
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meestal beperkt en informeel, maar 
ook deze organisaties namen te weinig 
het voortouw om zelf een adequate 
dienstverlening aan slachtoffers op te 
zetten. De auteur meent dat het de 
hoogste tijd is om op nationaal niveau 
een nieuwe lange termijn visie te 
formuleren en niet te wachten op 
lokale initiatieven. 
Met literatuuropgave. 

32 
Sharpe, A.N. 
Police performance crime as structura141 
coerced action 
Policing and society, 5e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 201-220 
'Police performance crime' is een vorm 
van beroepscriminaliteit binnen het 
politie-apparaat De term verwijst naar 
regelovertreding door politie-
functionarissen. Voorbeelden zijn het 
vervalsen van getuigenverklaringen, 
intimidatie van getuigen, het 
manipuleren van bewijsmateriaal en 
meineed. De actor voelt zich vaak 
gedwongen tot regelovertreding, maar 
het begrip dwang is, zo meent de 
auteur, op theoretisch niveau weinig 
uitgewerkt. De auteur doet dit door 
dwang te benaderen vanuit drie 
theoretische perspectieven: de 
rationele keuze theorie (maximaliseren 
van voordelen en minimaliseren van 
'kosten'), de opvattingen van Robert 
Merton (de beschikbare middelen om 
organisatiedoelen te bereiken zijn niet 
voldoende aanwezig) en de opvattin-
gen van Sutherland (delinquent 
gedrag wordt geleerd van anderen 
waarmee men contacten onderhoudt). 
Preventieve maatregelen zijn volgens 
de auteur het veranderen van zowel de 
beloningsstructuur als de prestatie-
maatstaven, en adequate training. 
Met literatuuropgave. 
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Verslaving 

33 
Calzaferri, R., M. Griininger - 
Mythen zur Drogenpolitik und 
Drogenarbeit in den Niederfánden 
Abhérigigkeiten, le jrg., nr. 2, 1995, pp. 
27-35 
De auteurs beschrijven hun 
bevindingen naar aanleiding van een 
studiereis met als thema 'drugs-
hulpverlening in Nederland'. Hen stond 
een mythe voor ogen, namelijk de 
mythe van de Hollandse tolerantie op 
het gebied van drugs. Bezocht werden 
in Amsterdam de GG&GD, het 
Amsterdams Oecumenisch Centrum, 
de Medisch-sociale Dienst Heroïne 
Gebruikers en het Jellinek Centrum en 
in Rotterdam de Pauluskerk en de 
Bulldog. De beschrijving van de 
samenwerking tussen de verschillende 
hulpverleningsinstanties is leerzaam te 
noemen. Zo bekritiseert de MDHG de 
doelstelling van de methadon-
programma's van de GG&GD. Deze 
zouden te eenzijdig zijn gebaseerd op 
beperking van de schade en 
inbraakpreventie in plaats van op de 
gezondheidstoestand, persoonlijkheid 
en leefsituatie van de drugsgebruikers. 
Geconstateerd wordt dat de 
Nederlandse drugspolitiek en de 
wetgeving op dit gebied in de laatste 
tien jaar een zodanige wijziging 
hebben ondergaan dat de Neder-
landse aanpak steeds meer is gaan 
lijken op die van andere Westerse 
landen zodat de mythe van een 
liberale aanpak niet langer gehand-
haafd kan blijven. Wat de Nederlandse 
aanpak nog van die van andere landen 
onderscheidt is de omgang met soft 
drugs. Op dit gebied zijn taboes 
doorbroken en heeft demystificatie van 
het drugsgebruik tot goede resultaten 
geleid. 
Met literatuuropgave. 

122 

34 
Chambliss, WJ. 
Another lost war; the costs and 
consequences of drug prohibition 
Social justice, 22e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
101-124 
Sinds in de periode tussen de twee 
Wereldoorlogen drugs strikter onder 
de werking van het Amerikaanse 
strafrecht werden gebracht, is er in de 
VS niet anders dan een continue 
stijging te zien geweest in de 
beschikbaarheid van drugs en in het 
aantal gebruikers. Recenter, ging er 
tussen 1975 en 1991 geen jaar voorbij 
of 45-60% van alle geënqueteerde 
studenten meldde wel eens een 
illegale drug te hebben gebruikt Voor 
de auteur is dit aanleiding de 
Amerikaanse war on drugs weer eens 
ter discussie te stellen: immers, de 
voorzichtige decriminalisering van 
cannabis in een aantal staten in de VS 
heeft geen stijging laten zien in de 
prevalentiecijfers; maar liefst twee 
derde van de aanhoudingen in 
verband met drugs in Amerika in 1992 
was voor bezit en slechts één derde 
was in verband met produktie, 
distributie of verkoop; volgens de 
voorhanden zijnde gegevens wordt er 
in Nederland, het land van de 
verdergaande decriminalisering, niet 
meer cannabis gebruikt dan in de VS. 
Tenslotte heeft de war on drugs niet 
geringe binnenlandse racistische 
effecten: hoewel jonge zwarte mannen 
slechts 12% van de bevolking 
uitmaken, vormen ze 40% van de 
aanhoudingen in verband met drugs 
en maar liefst 60% van de gevangenis-
populatie in verband met drugs. Van 
alle zwarte mannen in Amerika tussen 
de 15 en 35 is op ieder moment zo'n 
40 tot 50% gedetineerd, respectievelijk 
wordt door de politie gezocht of is op 
borgtocht vrij. Om nog maar niet te 
spreken over de corrumperende 
werking van drugs op economie en 
overheids-instanties. Ironisch toont de 
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auteur begrip voor president Clinton 
die kennelijk aan dit hele complex 
maar liever niet begint 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

35 
Erez, E., L Roeger 
7he effect of victim impact statements 
on sentencing patterns and outcomes; 
the Australian expetience 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
4, 1995, pp. 363- 375 
In Zuid-Australië is in 1989 een wet 
van kracht geworden op grond 
waarvan slachtoffers van misdrijven 
invloed hebben gekregen op het 
verloop van het strafrechtelijk proces 
tegen de dader. De politie neemt 
sedertdien schriftelijke verklaringen op 
waarin de uitwerking van het misdrijf 
op het slachtoffer wordt aangegeven. 
De rechter kan deze verklaring al dan 
niet meewegen bij de straftoemeting. 
Door middel van statistisch onderzoek 
is nagegaan in hoeverre de straftoe-
meting in de jaren na de introductie 
van dit systeem gewijzigd is ten 
opzichte van de jaren daarvoor. Uit 
statistische analyses van de 
straftoemeting door hogere rechtban-
ken is gebleken dat de nieuwe 
regeling voor slachtoffers geen effect 
heeft gehad op de mate waarin 
vrijheidsstraffen worden opgelegd en 
evenmin op de lengte van de 
opgelegde vrijheidsstraffen. Door 
middel van een analyse van 
gerechtelijke dossiers waarbij sprake 
was van slachtoffers van geweld, is 
meer gedetailleerd nagegaan welk 
effect de nieuwe systematiek heeft 
gehad. De bovenstaande resultaten 
werden bevestigd: informatie over de 
uitwerking van een misdrijf op het 
slachtoffer heeft geen invloed op de 
strafmaat Uit de dossiers bleek 
bovendien dat de rechters bij hun 
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vonniswijzing slechts zelden naar deze 
informatie verwijzen. 
Met literatuuropgave. 

36 
Wells, EL, J.H. Rankin 
Juvenile victimization; convergent 
validation of altemative measurements 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
251-308 
Slachtofferenquétes geven een 
waardevolle aanvulling op officiële 
politie-statistieken door een completer 
beeld van bepaalde vormen van 
criminaliteit te schetsen en meer 
inzicht in de relatie tussen daders en 
slachtoffers van criminaliteit te geven. 
De National Crime Victimisation Survey 
(NCVS) geeft sinds 1973 een 
systematisch en betrouwbaar beeld 
van de criminaliteit in de Verenigde 
Staten door jaarlijks zo'n 120.000 
mensen en 60.000 huishoudens te 
ondervragen over hun ervaringen met 
criminaliteit. Alleen al door het feit dat 
de feitelijke hoeveelheid criminaliteit 
althans voor sommige vormen, soms 
twee tot vier keer hoger ligt dan de 
officiële politie-statistieken aangeven, 
vormen deze gegevens een essentiële 
aanvulling op de officiële cijfers. De 
auteurs vragen zich af of verschillende 
surveys (enquêtes) dezelfde patronen 
van slachtofferschap onder jongeren 
laten zien. Ze stellen vast dat de NCVS 
met name voor het meten van de mate 
van slachtofferschap onder jongeren 
voor bepaalde vormen van criminaliteit 
niet altijd even betrouwbaar is. De 
auteurs komen tot deze conclusie op 
grond van een vergelijking van de 
resultaten van de NCVS met 
betrekking tot de mate van slachtoffer-
schap onder jongeren met bestanden 
van de nationale jeugdenquête en de 
toekomstmonitor. Uit deze vergelijking 
blijkt bij voorbeeld dat de mate van 
slachtofferschap van bij voorbeeld 
diefstal vijf tot zes keer hoger ligt bij 
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de nationale jeugdenquête en de 
toekomstmonitor als bij de NCVS; voor 
seksuele delicten ligt de mate van 
slachtofferschap zelfs 13 keer hoger. 
De auteurs wijten dit aan de manier 
van steekproeftrekking, de structuur 
van de vragenlijst en de wijze van 
vraagstelling. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

37 
Paternoster, R., A. Piquero 
Reconceptualizing deterrence; an 
empirical test of personal and vicarious 
experiences 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
251-286 
In een recent artikel presenteerden 
Stafford en Warr (1993) een nieuw 
concept van de afschrikkingsdoctrine, 
waarin generale preventie wordt 
gezien als een resultaat van op een 
persoon overgedragen kennis. Tot die 
kennis kan de wetenschap van de 
criminele activiteiten van anderen 
behoren en de wetenschap van de 
consequenties, of het ontbreken van 
consequenties van dat gedrag. In dit 
artikel wordt het concept van Stafford 
en Warr door de auteurs herzien en 
uitgebreid. Vervolgens worden enkele 
centrale hypothesen aan een 
empirische toets onderworpen. 
Daartoe werd in 1981 aan 2700 high 
school studenten een enquête 
voorgelegd. Een jaar later werd aan 
1600 van deze studenten een tweede, 
identieke, vragenlijst afgenomen. 
Hoewel de data van de auteurs 
bescheiden zijn en niet alle implicaties 
van het nieuwe concept van Stafford 
en Warr getoetst konden worden, 
tonen de resultaten aan dat het hier 
een vruchtbare onderzoekslijn betreft 
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voor diegenen die geïnteresseerd zijn 
in de ontwikkeling van de 
afschrikkingstheorie. 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 62. 
Een complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). Hieronder 
volgen de titelbeschrijvingen van de in 
1995 en 1996 verschenen rapporten. 

Bedem, R.F.A. van den, J.C. van den 
Brink en EJ. Verhagen 
Grenzen aan hereniging; de regels met 
betrekking tot het bestaansmiddelen-
vereiste per september 1993 
1995, O&B nr. 139 
Bol, M.W. 
Gedragsbéinvloeding door strafrechtelijk 
ingrijpen; een literatuurstudie 
1995, O&B nr. 140 
Leuw, Ed. 
Recidive na ontslag uit tbs 
1995, O&B nr. 141 
Kruissink, M. en E.G. Wiersma 
Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, 
en slachtoffers onderzocht 
1995, O&B nr. 142 
Werf, C. van der m.m.v. BJ.W. 
Docter-Schamhardt 
Hoger beroep en de integratie; 
onderzoek naar strafzaken, civiele 
zaken en de unus in appel 
1995, O&B nr. 143 
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Spaans, E.C. 
Werken of zitten; de toepassing van 
werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 
1992 
1995, O&B nr. 144 
Essers, A.A.M., P. van der Laan en 
P.R. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voor jeugdige en jongvolwassen 
delinquenten 
1995, O&B nr. 145 
Kruissink, M., LW. Blees 
Een schot in de roos? Evaluatie van 
pilotbureaus schietwapenondersteuning 
in twee politieregio's 
1995, O&B nr. 146 
Hesseling, R.B.P., U. Aron 
Autokraak verminderd of verplaatst? De 
effecten van een Rotterdams project 
tegen diefstal uit auto 
1995, O&B nr. 147 
Doomhein, L, N. Dijkhoff 
Toevlucht zoeken in Nederland 
1995, O&B nr. 148 
Mertens, N.M. 
Gezinsvoogden aan het werk; de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling 
in 1993 
1995, O&B nr. 149 
Wartna, B.SJ., M. Brouwers 
De deconcentratie van D&J; wijzigingen 
in de organisatie van het Nederlandse 
gevangeniswezen 
1996, O&B nr. 150 
Leeuwen, S. van, A. mijn, G. 
Paulides 
De toegevoegde kwaliteit; een ex ante 
evaluatie van de werking van 
inschnjfvootwaarden in de Wet op de 
rechtsbijstand 
1996, O&B nr. 151 
Berg, E.A.I.M. van den, RJJ. Eshuis 
Grote strafrechtelijke milieu-
onderzoeken 
1996, O&B nr. 152 
Hoekstra, S.M., Ed. Leuw 
Dwangopname onder de Krankzinnigen-
wet 
1996, O&B nr. 153 
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Beenakkers, 	A.Y. Guérin 
Binnentredende gerechtsdeurwaarders; 
het machtigingsvereiste in de praktijk 
1996, O&B nr. 154 
Reijne, Z., R.F. Kouwenberg en M.P. 
Keizer 
Tappen in Nederland 
1996, O&B nr. 155 
Neten, J.M., V. Sabee m.m.v. RF. 
Kouwenberg en R. Aidala 
Het vermogen te ontnemen; wets-
evaluatie - fase 2 
1996, O&B nr. 156 

De door het WODO in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspiciën van de CWOK zijn zolang 
de voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). In 1994 en 
1995 verschenen de volgende 
rapporten: 

Kielman, W.M., EAI.M. van den 
Berg, m.m.v. EJ.A. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.SJ. en R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
resultaten in termen van werk en 
recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 1 
WODC, 1995, K38 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de gnjze en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendermaker, L 
Jongeren in justitiële behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 

Guérin, A.Y. en R.B.P. Hesseling 
Ctiminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschnjving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.1h., M. Grapend-
aal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pers 
1995, WODC, K42 
Eshuis, RJJ., E.A.I.M. van den Berg 
Dossier TCR; tien jaar schone schijn 
1996, WODC, K43 
Sabee, V., W.M.E.H. Beijers 
Evaluatie Parcon-experiment; over 
particuliere en collectieve handhaving 
van parkeerbeleid en fiscalisering van 
parkeerboetes 
1996, WODC, K44 
Cozijn, C. 
Wet en Besluit politieregisters; een 
inventarisatie van knelpunten in de 
politiepraktijk 
1996, WODC, K45 
Wartna, BJ.S., R. Aidala en P.H. van 
der Veer 
RETour Helmond; resultaten van een 
nieuw réintegratieproject voor 
gedetineerden 
1996, WODC, K47 
Beenakkers, 
Amerikaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 1 
Beenakkers, E.M.1h. 
Het plannen van detentie; een 
literatuutverkenning naar de 'sentence 
planning' in een aantal landen 
1994, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 2 
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Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen om de korte (en/of 
voorwaardelijke) vnjheidsstraf terug te 
dringen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 3 
Baas, NJ. 
Elektronisch toezicht in een aantal 
landen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 4 
Baas, NJ. 
Subjectieve pakkans bij snelheids-
overtredingen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 5 

128 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel I6B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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