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KennedyVan der Laan

diende te komen van diens tekortschietende

advocaat. De Hoge Raad oordeelde over deze

kwestie als volgt:

Het gaat in een gedingalshet onderhavige om

de vraagof, en zoja in welkemate, de cliënt
van een advocaat schade heeftgeleden als

gevolg van hetfeit dat deze laatste heeft
verzuimd hoger beroep in te stellen tegen een
vonniswaarbijdie cliënt in het ongelijk was

gesteld. Voor het antwoordop deze vraagmoet

in beginsel worden be?ordeeld hoede appèl
rechter had behoren te beslissen, althans moet
het te dier zake toewijsbare bedrag worden

geschat aan de hand van degoede en kwade
kansen die de appellantin hoger beroep, zo
dit wareingesteld, zou hebben gehad.

Teneinde de rechter in hetgedingwaarinde
aansprakelijkheid van de advocaat voordiens
verzuim aan de ordeis, in staat te stellen zo

nauwkeurigals in het betrokken geval

mogelijk is, tot zodanigoordeel, c.q. schatting
tegeraken, is het wenselijk dat partijen in dat
geding- de cliënten diensvoormalige

advocaat - aan de rechter allegegevens
verschaffen die, indien hoger beroep ware
ingesteld, in de appèlprocedure aan de orde

zouden zijn gekomen. Voor wat de cliënt
betreft. betekentdit dat hij in hetgedingtegen

zijn voormalige advocaat de mogelijkheid
dient te hebben zich zoveelmogelijk op te
stellen op de wijze alshij in het achterwege
gebleven hoger beroep zou hebben verkozen.

Voor de advocaat betekenthet dat hij in het
doorzijn voormalige cliënt tegen hem aange
spannen gedingde vrijheidmoet hebben zich
zoveelmogelijk aan te sluiten bij depositie
die, zo hoger beroep wareingesteld, door de in

eerste aanlegin hetgelijkgestelde partij zou
zijn ingenomen.

De beroepsaansprakelijkheid van de .advocaat

is uitgebreid

Schà'devetgöeding
voor verloren
proceskans

In een procedure voor de kantonrechter had

een werknemer getracht om van zijn

voormalige werkgever een vergoeding te

krijgen voor het verlies, door de eerdere

ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst

door dezelfde kantonrechter, van optie

rechten op aandelen die hem tijdens zijn

dienstverband waren toegekend. De kanton

rechter wees deze vordering in een deelvonnis

af. De advocaat verzuimde om daartegen

tijdig hoger beroep in te stellen, waarop hij

door zijn - inmiddels ex - cliënt werd aange

sproken tot vergoeding van de daardoor

geleden schade. De Rechtbank wees deze

vordering toe, het Hof wees haar af. Het Hof

overwoog ondermeer dat het oorspronkelijke

geschil niet ten volle aan zijn oordeel kon

worden onderworpen, nu de werknemer in

het onderhavige geding de gelegenheid had

om aanvullende informatie te verschaffen

over het gedrag van de werkgever waaruit

diens wanprestatie zou blijken, terwijl de

werkgever die gelegenheid niet had omdat hij

in de aansprakelijkheidsprocedure geen partij

was. Daarom was er geen plaats voor een

nader onderzoek naar de door de werknemer

gestelde feiten. Het cassatiemiddel betoogde

dat het Hof hiermee de omstandigheid dat de

aansprakelijkheidsprocedure zich wegens de

afwezigheid van de werkgever slecht leende

voor een onderzoek naar de uitkomst van de

oorspronkelijke procedure, ten onrechte voor

rekening had gebracht van de werknemer als

benadeelde partij, terwijl zij voor rekening

sp rake lij kheids rech t

Tolgens een recent arrestvan de
loge Raad is de rechter bevoegd
im een cliënt, die schade heeft
releden door een fout van zijn
tdvocaat, eenvergoeding toe te
~ennen. Dezevergoeding is
jebaseerd op de kans op succes
lie de cliënt zonder de fout zou
lebben gehad. 1 Daarmee zet de
-roge Raad het lichtop groen voor
?en pr0f,Jortionele wijze van schadevergoeding, een weg die door de
ager~i echtspraak reeds eerder op dit en andere terreinen van het
lansprakelijkheidsrecht werd ingeslagen.2

\lIr A.]. Akkermans
t>,.dvocaat bij Kennedy Van der Laan

t>,.msterdam

1 HR 24 okiober 1''')7. NJ 1998.257 rn.nt. PAS

(Baijings/mr H.), l)ir arrestwerdeerder in deze rubriek
bt'''pr11kl'1l \"Jllwcge /,ijn betekenis voor het ontslagrecht,

zie Arirocntmblad1'198 nr. 7 blz. 36 e.v.

2 Zi.. H"l'lkn Ha,\~ 10 april 1996. A&V 1997, 132; Hof

Autst crdam ~ jan. 1996, NJ 1997,213, A&V 1996,67.
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Commentaar
Het is voor de advocaat waarschijnlijk de
klassieke beroepsfout: het laten verstrijken

van een fatale termijn. Indien de cliënt

daarop van zijn advocaat schadevergoeding

vordert ter hoogte van het procesbelang, dan

kan het problematisch zijn om vast te stellen

of die schade ook daadwerkelijk ten gevolge

van de fout werd geleden. Dat hangt immers

af van de uitkomst van de oorspronkelijke

procedure, en die werd door de fout juist

voortijdig beëindigd. Met name de omstan

digheid dat de oorspronkelijke wederpartij

niet meer in het processuele debat is

betrokken kan het oordeel over de hypothe

tische uitkomst daarvan nogal speculatief

maken. Voor wiens (bewijs)risico komt deze

onzekerheid dan, voor risico van de cliënt

(zoals de beslissing van het Hof impliceert)

die als eiser in de aansprakelijkheidsprocedure

in principe de bewijslast draagt, of voor risico

van de advocaat (zoals het cassatiemiddel

wilde) door wiens fout de'onzekerheid in het

leven werd geroepen?

Behoren te beslissen
Volgens de Hoge Raad moet in beginsel

worden beoordeeld hoe de rechter in het

hypothetisch geworden geding had behoren

te beslissen. Dit brengt mee dat het oorspron

kelijke proces zoveel mogelijk alsnog gevoerd

moet worden waarbij de aansprakelijk

gestelde advocaat als het ware de plaats in

neemt van de oorspronkelijke tegenpartij. In

het buitenland duidt men dit fenomeen wel

aan als a trial within a trial. Blijkt echter dat

de rechter in de aansprakelijkheidsprocedure

het oorspronkelijke geschil niet met vol

doende zekerheid kan beslechten, dan staat

hem een subsidiaire optie ter beschikking: hij

mag dan het toewijsbare bedrag schatten aan

de hand van de 'goede en kwade kansen' die

de cliënt zonder de fout zou hebben gehad.

Hiermee zet de Hoge Raad het licht op groen

voor een proportionele wijze van schadever

goeding.ê die een tussenweg inhoudt tussen

het 'alles of niets' van een bewijslast- (en

bewijsrisico-) verdeling."

Kan in een

aansprakelijkheidsprocedure

het oorspronkelijke geschil

niet beslecht worden, dan

heeft de rechter een tweede

optie: hij mag het

toewijsbare bedrag schatten

aan de hand van 'goede en

kwade kansen'

uitkomst van het proces zou zijn geweest

wanneer geen fout was gemaakt, in elk geval

wél zeker is dat de cliënt door de fout een

bepaalde kans heeft verloren om het proces 1

winnen. Deze kans heeft een waarde die op

geld waardeerbaar is. Het verlies van die kan

vormt dan een vermogensschade, en die mo:

worden vergoed." Men maakt op die manier

een gedachtesprong van de ene schade naar

de andere. Men laat de vraag naar het eausas
verband met de 'definitieve schade' (hier: de

vordering van de werknemer jegens zijn ex

werkgever) voor wat zij is, en richt zich op d

'kansschade' (hier: de verloren kans om in

hoger beroep deze vordering toegewezen te

krijgen). Het causaal verband met dezeschac

staat wél vast. Dat de begroting daarvan niet

eenvoudig is moge duidelijk zijn. De Hoge

Raad geeft aan dat de rechter zo nauwkeurig

mogelijk tot zijn schatting moet geraken.

Echt nauwkeurig kan zo'n schatting

natuurlijk nooit zijn. Maar dat hoeft ook

niet. Bij de begroting van schade wordt wel

vaker een bepaalde onnauwkeurigheid op de

koop toe genomen. De waardering van een

verloren proceskans is niet problematischer

dan bijvoorbeeld het vaststellen van

smartengeld, het bepalen van de maatstaf

voor de verdeling van schade tussen

benadeelde en aansprakelijke bij 'eigen

schuld', of het bepalen van de invloed van

kansen bij de begroting van toekomstige

inkomensschade. Staat eenmaal vast dat het

niet mogelijk is te bepalen hoe de oorspron

kelijke procedure zou zijn beslist als de fout

niet was gemaakt, dan is het gewetensvol

inschatten van de verloren proceskans altijd

nog minder onnauwkeurig dan vasthouden

aan de botte bijl van het alles of niets. I

Kansschade
In sommige buurlanden is deze benadering

3 Zie over de betekenis van het arrest voor het aansprakelijk
heidsrecht A.]. Akkermans, A&V 1998, blz. 24 e.v.:
M.F.]. Haak, AA 1998 blz. 138 e.v.; L. Dommering-Van
Rongen, NTBR 1998 blz. 81 e.v,

reeds decennia lang volstrekte routine. Een 4 Zie de conclusie voor het arrest van A-G Bakels.

d laz daarvoor i d d h d 5 Zie over deze materie A.]. Akkermans, Proportionele
gron s ag aarvoor IS e ge ac te at, Ul?l?lldP'lill!Jl(rAJriiilliçi<)Ibij onzeket causaal verband, diss. 1997,

wanneer niet kan worden vastgesteld wat de hfdst, 3.


