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Het Rashomon-effect: 

 

Verschillende percepties 
op de waarheid, allemaal 
logisch en aannemelijk, 
maar heel verschillend 
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Het perspectief van de rechtswetenschapper: 

Het primaat van herstel 

Het doel van schadevergoeding is herstel:   

 

“Als uitgangspunt voor de berekening van de omvang van een 
wettelijke verplichting tot schadevergoeding dient dat de benadeelde 
zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn 
uitgebleven”  

 

(vaste rechtspraak)  
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“Terwijl schadevergoeding niet meer is dan een genoegdoening voor 
een werkelijkheid die slecht blijft, betekent herstel, ook als het slechts 
gedeeltelijk is, steeds een verbetering van het reële zijn.”  

 

J. van Steenberge, J. Viaene, D. Lahaye, D. Schade aan de mens: Deel 
III, Evaluatie van de gezondheidsschade. 

Het primaat van herstel 
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Het primaat van herstel 

“Uit deze arresten [Losser/De Vries en Bakkum/Achmea] kan 
onmiskenbaar een proactieve taak van de aansprakelijke worden 
afgeleid: hij kan niet wachten tot verdere schade is geleden en het 
dan op compensatie laten aankomen, maar dient de benadeelde te 
faciliteren in de hulp die deze behoeft. Schadevergoeding staat in dat 
licht primair in het teken van herstel en meer subsidiair in de sleutel 
van compensatie. Dat is een gedragsregel die in de 
letselschadepraktijk wel wat meer aandacht zou mogen krijgen.”  

 

Lindenbergh, Van Maanen-bundel 
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• Het primaat van herstel kan bij letselschade moeilijk anders 
inhouden dan dat de gezondheidssituatie van voor het ongeval 
zoveel mogelijk moet worden hersteld.  

• In dat licht is financiële compensatie slechts een secundaire optie 
(Lindenbergh spreekt van een ‘surrogaat’)   waarop wordt 
teruggevallen voor zover daadwerkelijk herstel niet meer mogelijk 
is. 

• Maar omdat de bewoordingen van artikel 6:162 BW e.v. uitsluitend 
over schadevergoeding lijken te gaan, moet men wel iets verder 
kijken dan de letterlijke tekst van de wet om deze voor de hand 
liggende prioriteit in het systeem te ontwaren.  
 
Akkermans, LSA bundel  

Het primaat van herstel 
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Het primaat van herstel 

Van groot belang is in ieder geval dat hier voorzichtig wordt 
losgekomen van het idee dat het in het personenschaderecht enkel 
gaat om financiële ‘terugkeer in oude toestand’. Eenmaal op dit spoor 
rijst uiteindelijk de fundamentele vraag of we niet werkelijk afstand 
moeten gaan nemen van het ‘wat anders?’-denken en ons serieus 
moeten gaan richten op ‘wat nu?’.  

Of de gedroomde situatie zich werkelijk zou hebben voorgedaan 
zullen we nooit weten. Wat we wel zeker weten is dat zij in ieder 
geval ‘na ongeval’ niet meer te realiseren is. Waarom zouden we ons 
dan bij de afwikkeling toch op die situatie oriënteren? Waarom niet 
het vizier gericht op ‘wat nu’? De doctrine, zie ook genoemde VASR-
preadviezen, beoordeelt zo’n perspectiefwijziging steeds vaker 
positief. Centraal staat dan zelfontplooiing in de ‘nieuwe’ toestand en 
daarmee het faciliteren en financieren van een nieuw leven.  

De algemene schadebegrotingsbepaling (art. 6:97) laat ruimte voor 
deze benadering die wel degelijk ‘restoration’ is, maar een hele 
andere opdracht inhoudt dan de klassieke: het slachtoffer in staat 
stellen om zich ook in de nieuwe situatie zoveel mogelijk te 
ontplooien. Ik zie het voor me: een personenschaderecht dat 
slachtoffers laat loskomen van het verleden en juist toekomst geeft 

 

Hartlief, Nederlands Juristenblad  
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Het perspectief van de aanbieders van 

herstelgerichte dienstverlening 

 

• Meer aanbod van meer of minder nieuwe vormen van 
dienstverlening die zich richten op het herstel van 
letselschadeslachtoffers 

 

• ’Herstel’ breed zien: traditioneel vooral financieel, nu gaat het om 
herstel op medisch, praktisch, emotioneel, sociaal en economisch 
gebied 
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Verschillende vormen van herstelgerichte 

dienstverlening 

 

• Vanouds: medische behandeling en begeleiding bij re-integratie in 
loonvormende arbeid 

• Medische behandeling wordt vanzelfsprekend als vergoedbare 
schadepost gezien, slechts heel af en toe discussie over 
’redelijkheid’ 

• Re-integratie wordt, voor zover redelijk geacht, zowel aangeboden 
als dienst, als geaccepteerd als vergoedbare schadepost  

• Recenter: opkomst van andere vormen van herstelgerichte 
dienstverlening, die worden gelabeld met uiteenlopende 
benamingen 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 

• Letselschade advies 

• Care of Careregie 

• Regieservice 

• Zorgmanagement 

• Caremanagement 

• Casemanagement 
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Welke diensten worden verleend 

Twee prototypen van benaderingen (met uiteraard mengvormen van die 
twee): 

 

1.   Coaching => gericht op ondersteuning van de benadeelde zelf, 
                            waardoor vergroting eigen ‘regelend vermogen’ 

 

 Mengvormen waarbij zowel het regelend vermogen van  de benadeelde 
    wordt ondersteund, als dat van de dienstverlener wordt 
                       ingezet 

 

2.  Regie en management => gericht op het ontzorgen van de benadeelde, 
     inzet regelend vermogen v/d dienstverlener 
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Welke diensten worden verleend 

Ander onderscheid: 

 

1.   Algemene  ondersteuning of dienstverlening 

 

 

2.  Dienstverlening gericht op een bepaald aspect 
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Type-indeling herstelgerichte dienstverlening 

Ondersteunend Beide Ontzorgend 

Algemeen A1 A3 A2 

Er tussenin T1 T3 T2 

Specifiek aspect S1 S3 S2 
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Professionalisering, 

opleiding,  

certificering, 
indicatiestelling 
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Acute 
hulpbehoefte 

 

Stichting Salvage 
bij brand bestaat 
al 30 jaar… 
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Acute 
hulpbehoefte 

 

Eerste stappen nu 
ook bij 
letselschade 
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hulpbehoefte 
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ook bij 
letselschade 
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Het perspectief van de aanbieders van 

herstelgerichte dienstverlening 

 

• Aanbieders van HDV kunnen er in de praktijk niet meer dan 
incidenteel ‘tussen komen’.  

• Zij proberen vooral verzekeraars, en ook wel BBH, van hun nut te 
overtuigen 

• Zij hebben niet rechtstreeks toegang tot benadeelden van 
letselschade om hun diensten aan te prijzen en zich te bewijzen? 
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Het perspectief van verzekeraars  

• HDV wordt door verzekeraars veelal gezien als een stuk 
dienstverlening die zij al of niet in kunnen zetten (’hulp in natura’) 

 

• Schadebehandelaars van verzekeraars maken in concrete dossiers 
een kosten/batenafweging - en zijn daarbij risicomijdend? 
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Het perspectief van belangenbehartigers 

• Belangenbehartigers ervaren HDV wel als eventueel belang van hun 
cliënten, maar beleven die niet als commercieel belang voor de eigen 
broodwinning? 

• Belangenbehartigers zijn qua mind-set gericht op schadevergoeding 
en niet of maar beperkt op herstel? 

• Hun deskundigheid ligt op juridisch/financieel terrein, terwijl voor 
HDV professionaliteit nodig is andere terreinen (sociaal, medisch,  
psychologisch)? 

• HDV moet worden verricht door anderen dan de BBH zelf? 
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Het perspectief van belangenbehartigers 

• Belangenbehartigers ervaren HDV wel als eventueel belang van hun 
cliënten, maar beleven die niet als commercieel belang voor de eigen 
broodwinning? 

• Belangenbehartigers zijn qua mind-set gericht op schadevergoeding 
en niet of maar beperkt op herstel? 

• Hun deskundigheid ligt op juridisch/financieel terrein, terwijl voor 
HDV professionaliteit nodig is andere terreinen (sociaal, medisch,  
psychologisch)? 

• HDV moet worden verricht door anderen dan de BBH zelf? 

• Zij worden ook daadwerkelijk afgerekend op schadevergoeding en 
niet op herstel (bijvoorbeeld PIV staffel)? [iets genuanceerd door 
optellen van de kosten van HDV in kader PIV staffel] 
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Rechtswetenschappelijke perspectieven op kosten van HDV 

1. Economische afweging van kosten en baten 

      => leidt tot risicomijding die juridisch niet per definitie houdbaar is 

2. Redelijke kosten van schadebeperking in de zin van artikel 6:96 lid 
2 sub a 

      => onderworpen aan dubbele redelijkheidstoets 

      => schadebeperking is een primaire verantwoordelijkheid van de 
           aansprakelijke partij (expliciet: gedwongen aidstest-arrest) 

3. Kosten van HDV zijn ‘gewoon’ vergoedbare vermogensschade 

      => ook hier is iets van een redelijkheidstoets onvermijdelijk 

      => die kan echter vergaand worden geobjectiveerd door 
           ontwikkeling van certificering en indicatiestelling    
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Artikel 6:96 lid 2 BW 

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in 
aanmerking: 

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van 
schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; 

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en 
aansprakelijkheid; 

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte 

 
bgk 
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Artikel 6:96 lid 2 BW 
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Redelijke kosten van schadebeperking 

• Vereist en ook voldoende is dat de kosten op het voorkomen of 
beperken van de schade gericht waren en dat zij ‘redelijk’ waren. 

  

• ‘Dubbele redelijkheidstoets’: de redelijkheidseis ziet zowel op het 
nemen van de maatregel op zichzelf als op de daaraan verbonden 
kosten. Het moet gaan om maatregelen die, in het licht van alle 
omstandigheden, verantwoord waren.  

 

• Redelijke verwachting is voldoende: niet nodig is dat de schade 
door de maatregelen daadwerkelijk is beperkt en evenmin dat de 
kosten uiteindelijk daadwerkelijk lager uitvallen dan de schade. 
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In hoeverre omvat een modern schadebegrip 

ook praktische noden? 

• ‘Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als 
gederfde winst’ (art. 6:96 lid 1) 

• In hoeverre zijn praktische noden ook vergoedbare 
schade? 

• Ontstaan professioneel aanbod => maakt nood op geld 
waardeerbaar => maakt kosten vermogensschade? 

• Voor zover ‘wilsmoment’ van benadeelde bestaat is 
enige redelijkheidstoets onontbeerlijk 
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• Oudere letselschadeslachtoffers – de proef op de som? 

• Hulp vaak urgenter dan schadevergoeding 

• Gevolgen letsel vaak ernstiger 

• Eigen vermogen om problemen op te lossen vaak verminderd 

• Vaak geen arbeidsvermogensschade, omdat pensioenvoorziening 
gewoon door loopt 

• Is ontzorging door herstelgerichte dienstverlening dan: 

     - hulp in natura, beschikbaarstelling ter beoordeling van 
verzekeraar? 

     - redelijke kosten van schadebeperking? 

     - of ‘gewoon’ vergoedbare schade (idzv art. 6:95 BW)? 

 

Schadebegrip en praktische noden 
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De toekomst van 

herstelgerichte 

dienstverlening  

 

– wat gaat het worden? 
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