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D E E L II 

Functies van vergoeding van immateriële schade 





I N L E I D I N G 

319 In Deel I stond een aantal gevallen centraal waarin vergoeding van immateriële 
schade in één of meer van de onderzochte rechtsstelsels in aanmerking kwam. Hoewel 
in verschillende hoofdstukken beschouwingen zijn gewijd aan de vraag naar de func-
tie(s) van smartengeld 1, was de opzet van Deel I toch vooral praktisch. Onderzocht 
werd onder welke voorwaarden smartengeld voor vergoeding in aanmerking kwam. 
Elk van deze hoofdstukken bevat in de Conclusie onder het hoofd 'Evaluatie' een 
uitgewerkte persoonlijke standpuntbepaling ten aanzien van de in dat hoofdstuk 
behandelde vragen. 

Deel II heeft een overwegend theoretisch karakter. Centraal staat de vraag naar de 
functie(s) van vergoeding van immateriële schade. De opzet is als volgt. 

Hoofdstuk VIII bevat een rechtsvergelijkend overzicht van de functie(s) die aan 
smartengeld worden toegekend. Wat betreft de opzet komt het overeen met de hoofd
stukken in Deel I. Ieder rechtsstelsel komt afzonderlijk aan de orde. 

Vervolgens wordt in Hoofdstuk IX betoogd dat de compensatiefunctie de toekenning 
van smartengeld niet in alle gevallen kan verklaren. Met name verschaft zij geen basis 
voor de toekenning van smartengeld in gevallen waarin de benadeelde geen fysiek of 
psychisch letsel heeft. 

Hoofdstuk X bevat een uiteenzetting van de rechtshandhavingsfunctie. Betoogd wordt 
dat alleen deze functie kan verklaren waarom buiten geval van fysiek of psychisch 
letsel recht bestaat op vergoeding van immateriële schade. Verdedigd wordt dat de 
rechtshandhavingsfunctie verenigbaar met het Nederlandse schadevergoedingsrecht. 

Tenslotte wordt in Hoofdstuk XI bekeken of, en zo ja welke, consequenties de rechts
handhavingsfunctie heeft voor de gevallen waarin recht op smartengeld bestaat, voor 
de hoogte van de toegekende bedragen, voor de eisen die gesteld worden aan de 
overgang van de smartengeldvordering en voor de gevolgen van beslag, faillissement 
en huwelijksgemeenschap. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden tot 
besluit de voordelen van de rechtshandhavingsfunctie ten opzichte van de compensa
tiefunctie uiteengezet. 

1 De functie van smartengeld kwam meer of minder nadrukkelijk aan de orde in Hoofdstuk II, III, V, VI 
en VII. 
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Hoofdstuk VIII 
F U N C T I E S V A N S M A R T E N G E L D 

Inleiding 

320 In Deel I is de functie van smartengeld niet i n het algemeen doch slechts in relatie 
tot bepaalde gevallen aan de orde gekomen: met betrekking tot comateuze slachtoffers 
en slachtoffers die vrijwel direct overlijden (Hoofdstuk III: nr. 91), bij vergoeding van 
affectieschade (Hoofdstuk V : nrs. 205, 216-217), bij aantasting van de eer en goede 
naam en van de privacy (Hoofdstuk VI: nr. 284) en bij verzekeraars die de schade
afwikkeling vertragen (Hoofdstuk VII: nr. 312). 
In dit hoofdstuk staat de functie van smartengeld in het algemeen centraal. De nadruk 
ligt niet op één enkel geval, maar op wat in het algemeen in de wetsgeschiedenis, de 
rechtspraak en met name de literatuur is opgemerkt over de functie van vergoeding 
van immateriële schade. Ondanks deze algemene insteek zal teruggrijpen op wat over 
de functie in Deel I is gezegd af en toe onvermijdelijk zijn. 

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Voorafgaand aan de bespreking van de 
functies van smartengeld wordt steeds aandacht besteed aan de functies van het 
schadevergoedingsrecht in het algemeen (nrs. 321, 333, 342 en 344). De functies van 
smartengeld zijn daarin immers ingebed. Vervolgens komen de functies van smarten
geld aan de orde (nrs. 322-332, 334-341, 343 en 345). Het Duitse en het Nederlandse 
recht onderscheiden zich van het Franse en het Engelse doordat een genoegdoenings
functie is erkend die van de compensatiefunctie onderscheiden wordt. De genoegdoe
ningsfunctie zal bij de bespreking van die twee rechtsstelsels dan ook de nodige aan
dacht krijgen (nrs. 323 en 325-329 respectievelijk 335 en 338). 

Dit hoofdstuk levert met name de volgende conclusies op. In de eerste plaats wordt 
de stelling verdedigd dat er een spanning bestaat tussen vergoeding van immateriële 
schade en de primaire functies van het schadevergoedingsrecht (herstel en compensa
tie). Het ontstaan van de genoegdoeningsfunctie in Duitsland en Nederland kan deels 
als een poging worden gezien om deze spanning op te heffen (nrs. 347-348). Vervol
gens zal worden betoogd dat dit niet is gelukt, de genoegdoeningsfunctie is controver
sieel gebleven (nrs. 351-353). Eenvoudige verwerping van de genoegdoeningsfunctie 
lost het probleem echter niet op, omdat men dan weer terug is bij af (nr. 355). Verder 
wordt geconcludeerd dat de compensatiefunctie met name in geval van schending van 
persoonlijkheidsrechten geen bevredigende grondslag biedt voor de toekenning van 
smartengeld. Er moet derhalve naar een nieuwe (aanvullende) functie voor smarten
geld worden gezocht (nr. 355). 
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Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

D U I T S L A N D 

1. Functies van het schadevergoedingsrecht 

321 Primair heeft het Duitse schadevergoedingsrecht de functie om de positie van de 
benadeelde te herstellen ('Wiederherstellung'), hetzij door herstel van de schade, hetzij 
door schadevergoeding. 1 Deze 'Wiederherstellung' is 'Subjektbezogen', dat w i l zeggen 
dat zij is gericht op de 'Wiederherstellung' van het rechtssubject.2 Uiteindelijk staat 
dus de mens centraal: 

"Die Wiederherstellung der Persönlichkeit des Verletzten in ihrer vollen Planungs- und 
Handlungsautonomie ist das Ziel des Schadensrechts."3 

De wet hanteert als uitgangspunt dat de aansprakelijke persoon de door hem veroor
zaakte schade feitelijk (dus niet door betaling van een som geld) moet herstellen. De 
eerste z in van par. 249 B G B 4 luidt namelijk: 

"Wer zum Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen 
würde, wenn der zum Ersätze verpflichtende Umstand nicht eingetreden wäre." 

M e n spreekt in relatie tot dit uitgangspunt van 'Naturalrestitution'. 5 Het principe van 
de 'Naturalrestitution' geldt niet alleen voor vermogensschade, maar ook voor perso
nenschade.6 In geval van fysiek letsel zou 'Naturalrestitution' betekenen dat de aan
sprakelijke persoon op zijn kosten een arts opdracht geeft de benadeelde te behande
len. 7 Voorbeelden van herstel van immateriële schade zijn de 'Wider ruf na aantasting 
van de eer en goede naam en de teruggave van een aquarel zonder marktwaarde 
waaraan de eigenaar echter gehecht is. 8 

1 Deutsch, 1976, p. 69 en idem, 1996, nr. 17; Staudinger-Hager, 1999, Vorbem par. 823, Rz 9. Kritisch echter 
Kötz, 1998, nr. 37: "Ebensowenig wie das Ziel des Ehescheidungsrechts in der Scheidung von Ehen liegt, 
liegt der Zweck des Unfallrechts in der Ausgleichung von Schäden." Esser-Weyers II, 1991, par. 53 wijst 
erop dat deze functie in werkelijkheid door de opkomst van (sociale) verzekeringen ernstig aan belang 
heeft ingeboet. Vgl. Staudinger-Hager, 1999, Vorbem par. 823, Rz 7-8. 

2 Soergel-Mertens, 1990, Vorbem par. 249, Rz 34. 
3 Soergel-Mertens, 1990, Vorbem par. 249, Rz 38. 
4 Deze bepaling en de uitwerkingen daarvan in par. 250-255 BGB zijn van toepassing onafhankelijk van 

de grondslag van de aansprakelijkheid, zie Kötz, 1998, nr. 479; Staudinger-Schiemann, 1998, Rz Vorbem 
par. 249, Rz 4; Schlechtriem, 2000, Rz 177. 

5 Deutsch, 1995, Rz 429; Kötz, 1998, nr. 480; Schlechtriem, 2000, Rz 180. Staudinger-Schiemann, 1998, par. 
249, Rz 1 spreekt van het 'Restitutionsprinzip, maar ook van 'Herstellung in Natur'. 

6 Lange, 1990, p. 423; Deutsch, 1995, Rz 429; Staudinger-Schäfer, 1986, par. 847, Rz 2; Staudinger-Medicus, 
1983, par. 253, Rz 10; Staudinger-Schiemann, 1998, par. 249, Rz 193 en par. 253, Rz 9; MK-Grunsky, 1994, 
par. 249, Rz 2. 

7 Kötz, 1998, nr. 480. 
8 Schlechtriem, 2000, Rz 189. 
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Hoofdstuk VIII, Functies van smartengeld 

Hoewel het vertrekpunt ligt bij herstel en niet bij schadevergoeding, maken de vele 
uitzonderingen dat ook in het Duitse recht schadevergoeding in de praktijk voorop 
staat.9 Allereerst bepaalt par. 249 BGB in de tweede zin: 

"Is wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz 
zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbe
trag verlangen." 

In de tweede plaats kan de benadeelde ook een termijn stellen waarbinnen de schade 
moet worden hersteld en daarbij bepalen dat indien dat niet is gebeurd hij schadever
goeding in geld wenst. Nadat de termijn is verstreken kan hij geen aanspraak meer 
maken op herstel (par. 250 BGB). 

Voorts is de laedens verplicht schadevergoeding te betalen voor zover herstel niet 
mogelijk is of voor zover de gelaedeerde door herstel niet i n voldoende mate zou 
worden gecompenseerd (par. 251 I BGB). 

Tenslotte bestaat geen aanspraak op herstel indien de kosten daarvan buitenpropor
tioneel hoog zijn (par. 251 II BGB) . 1 0 Bij de toepassing van deze maatstaf moet vo l 
gens Lange 1 1 worden meegewogen dat indien geen herstel plaatsvindt de gelaedeer
de zijn immateriële schade in verband met de restrictieve wettelijke regeling van par. 
253 B G B 1 2 veelal i n het geheel niet vergoed zal krijgen. In ieder geval zal het enkele 
feit dat hoge kosten moeten worden gemaakt er niet zonder meer toe kunnen leiden 
dat de laedens ontslagen wordt van zijn plicht de immateriële schade te herstellen. 1 3 

Behalve de primaire herstelfunctie wordt i n de literatuur nog een aantal andere 
(secundaire) functies genoemd. In de eerste plaats preventie. Sommige auteurs zien 
preventie vooral als een gewenst neveneffect en niet als een doel op zichzelf 1 4; ande
ren zijn daarentegen positiever. 1 5 Wat betreft het aansprakelijkheidsrecht ziet Kötz 
als belangrijkste doelstelling het gedrag van mensen zo te sturen dat alle ongelukken 
verhinderd worden die vanuit een oogpunt van welwaartsmaximalisering verhinderd 
moeten worden. 1 6 Verder heeft het schadevergoedingsrecht ook een 'Rechtfortset
zungsfunktion'. 1 7 Hiermee wordt bedoeld dat het geschonden belang of rechtsgoed 

9 Kötz, 1998, nr. 480; MK-Grunsky, 1994, par. 249, Rz 1; Staudmger-Schiemann, 1998, par. 249, Rz 1. 
10 In dat verband bepaalt par. 251IIBGB tweede zin expliciet dat de kosten van de geneeskundige behan

deling van een dier niet buitenproportioneel zijn, indien zij de waarde van dat dier te boven gaan. De 
wet houdt dus rekening met de affectiewaarde die een dier kan hebben, zie Larenz/Canaris, 1994, par. 
76 H, p. 381. 

11 Lange, 1990, p. 423. 
12 Par. 253 BGB bepaalt dat immateriële schade slechts vergoed kan worden voor zover de wet dit toestaat. 

Zie nr. 11. 
13 Schlechtriem, 2000, Rz 190. 
14 Larenz, 1987, par. 27 I, p. 423; Lange, 1990, p. 10. Kritisch ook Esser-Weyers, 1991, par. 53 nr. 4b). 
15 Deutsch, 1976, p. 71 en idem, 1996, nr. 18; Staudinger-Hager, 1999, Vorbem par. 823, Rz 10; Löwe, 2000 

met name hoofdstuk 3. 
16 Kötz, 1998, Rz 40. Zie kritisch over een rechtseconomische benadering Staudinger-Hager, 1999, Vorbem 

par. 823, Rz 14-18. 
17 Men spreekt hier ook wel van de 'rechtsverfolgende Funktion'. 
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Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

zich voortzet in de vordering tot schadevergoeding. 1 8 'Rechtfortzetzung' is volgens 
de heersende leer een aspect van schadevergoeding en neemt derhalve geen zelfstan
dige plaats i n . 1 9 Deutsch noemt ook schadespreiding als functie. 2 0 Tenslotte kan het 
feit dat de aansprakelijke met een schadevergoedingsplicht wordt belast de gelae-
deerde emotioneel bevrediging ('Genugtuung') verschaffen.2 1 Bestraffing van de ver
oorzaker van de schade wordt veelal afgewezen als functie van het schadevergoe-
dingsrecht. 2 2 

Wat betreft de omvang van de toe te kennen schadevergoeding behelst par. 249 S. 
1 BGB het principe van de 'Totalreparation'. Di t w i l zeggen dat de gehele schade 
vergoed moet worden. 2 3 

2 . Functies van smartengeld 

2.1 Inle iding 

322 De totstandkomingsgeschiedenis van par. 847 BGB gaf geen uitsluitsel over de 
functie van vergoeding van immateriële schade. Daarmee werd de vraag naar de 
functies van 'Schmerzensgeld' overgelaten aan de rechtspraak en aan de literatuur. In 
het navolgende worden de functies van smartengeld behandeld. Allereerst wordt i n 
nrs. 323-330 (paragraaf 2.2) ingegaan op de in de rechtspraak erkende dubbele functie 
van compensatie ('Ausgleich') en genoegdoening ('Genugtuung'). Vervolgens komt de 
door het B G H erkende preventiefunctie van smartengeld bij de inbreuk op het 'a l l 
gemeine Persönlichkeitsrecht' (nrs. 331: paragraaf 2.3) aan de orde en tenslotte wordt 
de zogenaamde 'Überwindungsfunktion' behandeld die uit de literatuur afkomstig is 
(nr. 332: paragraaf 2.4). 

2.2 'Ausg le ich ' en 'Genugtuung ' 

2.2.1 Erkenning van de dubbele functie van smartengeld 
323 Het B G H laat zich i n 1955 in een nog steeds belangrijke uitspraak uit over de 
functie van smartengeld. 2 4 Het B G H bepaalt dat de vordering tot smartengeld geen 

18 Deutsch, 1976, p. 72 en idem, 1996, nr. 19. Deutsch gebruikt in dit verband ook de term 'Garantie'. Zie 
over deze functie uitgebreid hierna nrs. 374-375. 

19 Jahr, AcP 1983, p. 737 noot 78; Larenz, 1987, par. 27 I, p. 425; Lange, 1990, p. 11-12; Staudinger-Schie-
mann, 1998, Vorbem par. 249, Rz 37; Soergel-Mertens, 1990, Vor par. 249, Rz 26; Staudinger-Hager, 1999, 
Vorbem par. 823, Rz 9. 

20 Deutsch, JZ 1971, p. 245-246 en idem 1976, p. 70-71. 
21 Staudinger-Hager, 1999, Vorbem par. 823, Rz 9. De 'Genugtuungsfunktion' speelt vooral bij smartengeld 

een belangrijke rol, zie hierna nrs. 323 en 325-329. 
22 Soergel-Mertens, 1990, Vorbem par. 249, Rz 25-27; Lange, 1990, p. 12; Larenz, 1987, par. 27 I, p. 423; 

Staudinger-Hager, 1999, Vorbem par. 823, Rz 11. 
23 Staudinger-Schiemann, 1998, Rz 1; Schlechtriem, 2000, nr. 180. 
24 BGHZ 18, 149 (6-7-1955). 
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Hoofdstuk VUl, Functies van smartengeld 

gewone vordering tot schadevergoeding is, maar een eigen aard heeft. Smartengeld 
heeft dientengevolge een dubbele functie: 

"Das Schmerzensgeld hat rechtlich eine doppelte Funktion. Es soll dem Geschädigten 
einen angemessenen Ausgleich bieten für diejenigen Schäden, für diejenige Lebenshem
mung, die nicht vermögensrechtlicher Art sind. Es soll aber zugleich dem Gedanken 
Rechnung tragen, daß der Schädiger dem Geschädigten für das, was er ihm angetan hat, 
Genugtuung schuldet."25 

Naast de compensatiefunctie ('Ausgleichsfunktion') heeft smartengeld dus ook nog 
een genoegdoeningsfunctie ('Genugtuungsfunktion'). Vervolgens stelt het B G H de 
compensatiefunctie voorop. In eerste instantie wordt de hoogte van het smartengeld 
daarom bepaald door de "Größe, Heftigkeit und Dauer der Schmerzen, Leiden und 
Entstellungen". 2 6 

De erkenning van de genoegdoeningsfunctie heeft tot doel de schuld van de aan
sprakelijke en diens vermogenspositie een rol te laten spelen. Z o u smartengeld uitslui
tend een compensatiefunctie hebben, dan zou dit minder eenvoudig te rechtvaardigen 
zijn geweest. 

Het B G H hanteert drie argumenten die volgens hem leiden tot erkenning van de 
genoegdoeningsfunctie. In de eerste plaats bevatten noch par. 847 BGB noch de relevan
te wetsgeschiedenis enige beperking ten aanzien van de woorden "billige Entschädi
gung". De rechter mag ter bepaling van de omvang van de verbintenis tot smarten
geld alle omstandigheden van het geval meenemen. 2 7 In de tweede plaats wordt gewe
zen op de historische achtergrond van vergoeding van immateriële schade. Smarten
geld heeft zich uit het strafrecht ontwikkeld en hoewel het geen direct poenaal karak
ter heeft, speelt er toch nog altijd een element van genoegdoening mee. 2 8 In de derde 
plaats wordt de aard van de schade naar voren geschoven. Deze brengt mee dat de 
omvang van de schade zich niet rekenkundig laat vaststellen zoals bij vermogensscha
de in principe wel mogelijk is. Een eenzijdig vasthouden aan de compensatiefunctie 
is dan ook niet mogelijk. Dit speelt met name indien: 
a) de omvang van de immateriële schade zo groot is dat van compensatie eigenlijk 
geen sprake meer kan zijn; 
b) de gelaedeerde geen subjectief bewustzijn meer heeft van de schade en compensatie 
dus niet meer mogelijk is; 
c) de benadeelde rijk is en daarom niet kan worden gecompenseerd door de toeken
ning van smartengeld. 

Het B G H overweegt ten aanzien van geval b) dat de toekenning van smartengeld 
op grond van par. 847 BGB weliswaar de 'Ausgleich ' dient, maar dat dit 'Ausgleich
zwecks' geen voorwaarde is voor de toekenning van smartengeld. 

25 BGHZ 18, 149, 154 (6-7-1955). 
26 BGHZ 18, 149, 154 en 167 (6-7-1955). 
27 BGHZ 18, 149, 151-154 (6-7-1955). 
28 BGHZ 18, 149, 155 (6-7-1955). Op deze plaats verwijst het BGH naar het Zwitserse recht dat de term 

'Genugtuung' bezigt (par. 47,49 en 60 OR). Kritisch hierover Köndgen, 1976, p. 105-106 omdat dit begrip 
in Zwitserland bij letselschade neerkomt op 'Ausgleich', terwijl het BGH 'Genugtuung' nu juist van 
'Ausgleich' onderscheidt. Zie ook Lange, 1990, p. 436. 
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In bovengenoemde drie gevallen treedt de genoegdoeningsfunctie naar voren. Deze 
brengt volgens het B G H de door het schadevoorval veroorzaakte persoonlijke betrek
king tussen partijen tot uitdrukking. Deze persoonlijke betrekking blijkt ook uit het 
feit dat de smartengeldvordering niet vrij vererfbaar of overdraagbaar is . 2 9 

2.2.2 Ondeelbaarheid van beide functies 
324 Smartengeld heeft dus een dubbele functie (compensatie en genoegdoening), maar 
dat betekent niet dat de rechter expliciet hoeft te maken welk gedeelte van het smar
tengeld voor rekening van welke functie komt. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat 
beide functies ondeelbaar zi jn. 3 0 De reden hiervoor is waarschijnlijk dat verzekerings
maatschappijen geen dekking bieden voor een genoegdoeningsverplichting. 3 1 Blijk
baar wilde het B G H vermijden dat de aansprakelijke een deel van het smartengeld uit 
eigen zak zou moeten betalen. Daarmee zou smartengeld te dicht in de buurt komen 
van een private boete. 

Ook voor het overige verbindt het B G H geen consequenties aan de dubbele functie 
van smartengeld. In de literatuur is echter we l verdedigd dat 'Genugtuung' en 'Aus -
gleich' zo verschillend van aard zijn dat zij verschillende rechtsgevolgen moeten 
hebben. Betoogd is dat genoegdoening slechts past in geval van schuldaansprakelijk
heid, geen rol meer speelt als de dader zijn excuses heeft aangeboden of al is gestraft 
en niet kan worden verschaft door derden (verzekeraar, erven of kwalitatief aanspra
kelijke persoon). De regels met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid zouden 
ook niet zonder meer van toepassing zi jn. 3 2 

2.2.3 Wat betekent 'Genugtuung'? 
325 De betekenis van het begrip 'Genugtuung' is niet zonder meer evident en heeft 
dan ook tot — veelal kritische — beschouwingen aanleiding gegeven. 3 3 In het onder
staande volgt een nadere plaatsbepaling van dit begrip. Allereerst komt de gedachte 
aan de orde dat de genoegdoeningsfunctie de uitdrukking is van een persoonlijke 
betrekking tussen dader en slachtoffer (A); vervolgens wordt aandacht besteed aan 
genoegdoening in de betekenis van gekrenkt rechtsgevoel (B); tenslotte wordt de 
verhouding tussen genoegdoening en straf behandeld (C). 

A. 'Genugtuung' als uitdrukking van een persoonlijke betrekking tussen dader en slachtoffer 
326 Volgens het B G H brengt de verplichting tot betaling van smartengeld een per
soonlijke betrekking tussen aansprakelijke en slachtoffer tot ui tdrukking. 3 4 In de 
literatuur is er op gewezen dat deze gedachte niet meer past i n het huidige tijdsge
wricht. Tegenwoordig betaalt immers niet de aansprakelijke, maar diens aansprakelijk
heidsverzekeraar het smartengeld. Van enige relatie tussen aansprakelijke en slachtof-

29 Dit was destijds zo; met ingang van 1-7-1990 (Wet van 14-3-1990, BGBL I 478) zijn deze beperkingen 
komen te vervallen. 

30 Zie met verwijzingen Staudinger-Schäfer, 1986, par. 847, Rz 11 en Deutsch, 1995, Rz 477. 
31 Honsell, VersR 1974, p. 206; Deutsch, 1976, p. 473-474 en idem, 1996, nr. 908; MK-Stein, 1997, par. 847, 

Rz3. 
32 Stoll, 1964, p. 155. Zie voor een overzicht ook Deutsch, JuS 1969, p. 201. 
33 Zie met verwijzingen Staudinger-Schäfer, 1986, par. 847, Rz 9. 
34 BGHZ 18, 149 (6-7-1955), zie hierboven nr. 323. 
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Hoofdstuk VIII, Functies van smartengeld 

fer is dan ook geen sprake. Op grond daarvan verwerpen veel schrijvers de genoeg
doeningsfunctie. 3 5 

Een persoonlijke betrekking komt slechts tot stand, indien de aansprakelijke het 
smartengeld dat op grond van de genoegdoeningsfunctie is toegekend, zelf zou moe
ten betalen. Daartoe is evenwel vereist dat de rechter de beide functies duidelijk 
splitst. Deze consequentie is dan ook wel bepleit. 3 6 

B. Gekrenkt rechtsgevoel 
327 Onder genoegdoening verstaat Stoll "Besänftigung des Verletzten durch Sühnung 
der Tat." 3 7 Het gaat erom dat het rechtsgevoel van de benadeelde is gekrenkt door 
het handelen van de veroorzaker van de schade. Di t betekent volgens hem dat 'Ge
nugtuung' 'unrechtsbezogen' is en niet 'schadensbezogen'. Hiermee wordt uitgedrukt 
dat het rechtsgevoel ook geschokt kan zijn zonder dat er sprake is van schade, zoals 
i n geval van een poging tot het plegen van een onrechtmatige daad. 3 8 

Het rechtsgevoel wordt echter niet alleen gekrenkt bij het toebrengen van immate
riële schade. Stoll stelt dan ook voor dat de toepassing van de genoegdoeningsfunctie 
niet beperkt blijft tot de gevallen waarin 'Persönlichkeitsgüter' worden aangetast. Ter 
verschaffing van genoegdoening moet smartengeld ook kunnen worden toegekend in 
geval van moedwillige vernietiging of onrechtmatig gebruik van een aan een ander 
toebehorende zaak, bij 'rücksichtlose' schending van de grenzen van het stuk grond 
van een ander, wegens slaafse nabootsing en bij opportunistische wanprestatie. 3 9 De 
Duitse rechter is hem hierin echter niet gevolgd. 

C. 'Genugtuung' en straf 
C.l Historische achtergrond 
328 Het tweede argument ter onderbouwing van de 'Genugtuungsfunktion' was 
historisch van aard. 4 0 Volgens het B G H heeft het smartengeld zich uit het strafrecht 
ontwikkeld en de gevolgen daarvan doen zich nog altijd gevoelen ook al ligt de 
nadruk thans op schadevergoeding. Letterlijk zegt het B G H het als volgt: 

"Wenn auch den Schadensersatzansprüchen aus unerlaubter Handlung, auch denen auf 
Entschädigung wegen immaterieller Schäden, kein unmittelbarer Strafcharakter mehr 
innewohnt, so schwingt doch in dem Ausgleichsgedanken auch heute noch etwas vom 
Charakter der Buße, oder, um mit dem treffenden Ausdruck der entsprechenden Schwei
zer Rechtseinrichtung zu reden, der Genugtuung mit/ ' 4 1 

35 Bötticher, AcP 1959/60, p. 398; Honsell, VersR 1974, p. 206; Köndgen, 1976, p. 99; Kötz, 1987, p. 393 en 
idem, 1998, Rz 521; Lorenz, 1981, p. 44; Nehlsen-von Stryk, JZ 1987, p. 126. 

36 Stoll, 1964, p. 155. 
37 Stoll, 1964, p. 152. Vgl. ook Von Tuhr-Peter, 1979, p. 126 die schrijft dat de bedragen die de dader als 

smartengeld worden afgenomen "(...) zur Besänftigung des Rachegefühls dienen, welches auch beim 
modernen Menschen, trotz Christentum und Zivilisation, nicht erloschen ist." 

38 Stoll, 1964, p. 154. 
39 Stoll, 1964, p. 153. 
40 Zie BGHZ 18, 149 (6-7-1955) en hiervoor nr. 323. 
41 BGHZ 18, 149, 155 (6-7-1955). 
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In de Duitse literatuur is er op gewezen dat het verband tussen smartengeld, straf en 
genoegdoening geen zeer diepe wortels heeft in de geschiedenis, maar een creatie is 
van de negentiende eeuw. De genoegdoeningsfunctie is ontstaan als gevolg van de 
destijds geldende rigide opvattingen omtrent het begrip schade. De meeste Duitse 
schrijvers in die tijd waren namelijk van mening dat schade slechts vermogensschade 
betekende. 4 2 Immateriële schade vormde vanuit die optiek per definitie dus geen 
schade. A l s logisch gevolg hiervan werd smartengeld als straf gekwalificeerd. Type
rend voor deze opvatting zijn de woorden van Windscheid: 

"Aber es ist zu bedenken, daß Schmerzen und Geldleistung absolut unvergleichbare 
Größen sind; das Schmerzensgeld ist also eben nicht Ersatz, und wenn es nicht Ersatz ist, 
so muß es Strafe sein."43 

Het verschil in aard tussen smart en geld vormde derhalve een onoverbrugbaar obsta
kel. A l s consequentie van deze gedachtegang ontstond in aansluiting op de geschriften 
van V o n Jhering de zogenaamde 'Genugtuungstheorie'. A a n deze theorie lag de 
overtuiging ten grondslag dat, omdat geld en leed onvergelijkbare grootheden zijn, 
degene die in een immaterieel belang is aangetast slechts genoegdoening kan verkrij
gen en geen schadevergoeding. 

Intussen hadden onder invloed van het werk van Wächter 4 4 de meeste schrijvers 
evenwel aanvaard dat leed door geld kan worden gecompenseerd. Smartengeld strek
te derhalve tot schadevergoeding. Het verschil tussen beide theorieën is evenwel meer 
dan een kwestie van benaming. Degenen die smartengeld als schadevergoeding zagen, 
wi lden bij de vaststelling van de hoogte alleen aandacht schenken aan de omstandig
heden van de benadeelde. De aanhangers van de genoegdoeningstheorie wi lden 
daarentegen ook gewicht toekennen aan de schuld van de veroorzaker van de schade. 
Desalniettemin benadrukten zij de 'Ausgleichsgedanke der Genugtuung'. 

Samengevat leidt dit tot het volgende. Hoewel de genoegdoeningstheorie door zich 
mede te oriënteren op de schuld van de veroorzaker van de schade poenale trekjes 
vertoonde, is het verband tussen straf en smartengeld vooral een gevolg van de i n de 
negentiende eeuw aangehangen dogmatische overtuiging dat schade slechts vermo
gensschade betekent. 

C.2 Onderscheid naar huidig recht 
329 Ui t het bovenstaande blijkt dat de band tussen smartengeld, genoegdoening en 
straf niet zo direct is als het B G H doet voorkomen. N u het B G H echter bepaalt dat in 
de 'Ausgleichsgedanken' nog iets van de boete 'mitschwingt' 4 5 , rijst de vraag of, en 
zo ja hoe, de begrippen straf en genoegdoening ten opzichte van elkaar kunnen wor
den afgebakend. 

42 Zie voor een helder historisch overzicht Nehlsen-von Stryk, JZ 1987, p. 119-127. 
43 Windscheid, 1865, par. 455 A. 31. Later, Windscheid, 1875A par. 455 A. 31, komt hij hierop terug. Zie 

hierover Nehlsen-von Stryk, JZ 1987, p. 121. 
44 Die Buße bei Beleidigungen und Körperverletzungen, 1874. Ook Windscheid ging om. Zie voor dit alles 

Nehlsen-von Stryk, JZ 1987, p. 121-122. 
45 BGHZ 18, 149 (6-7-1955), zie het eerste citaat uit nr. 328. 
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Volgens de vaak geciteerde woorden van Stoll heet het dat "das Genugtuungsprin
z ip ohne den Sühnegedanke nicht lebensfähig ist." 4 6 Genoegdoening kan het dus niet 
stellen zonder het begrip Sühne: boete(doening), vergelding, straf. Daarmee is volgens 
Stoll nog niet gezegd dat genoegdoening hetzelfde is als straf. Bij de oplegging van 
straf is de 'Sühne' namelijk een doel op zichzelf ('Selbstzweck'), terwijl zij bij genoeg
doening vooral een middel is om de benadeelde tot bedaren te brengen ('besänftigen'). 
In tegenstelling tot straf heeft genoegdoening voorts niet tot doel af te schrikken. 
Afschrikking is hoogstens een gewenst neveneffect. De band tussen de begrippen 
genoegdoening en boete brengt volgens hem wel mee dat de rechter moet nagaan in 
hoeverre andere sancties het rechtsgevoel van de benadeelde al hebben bevredigd. 4 7 

Volgens Deutsch heeft de genoegdoeningsfunctie twee 'Wirkungsweisen'. l h de 
eerste plaats maakt zij vergoeding van het gekrenkte rechtsgevoel mogelijk. De 'ethi
sche oder legalistische Schmerzen' van het slachtoffer worden vergoed. Het betreft 
hier een complementering van de 'Ausgleichsfunktion'. In de tweede plaats werkt de 
genoegdoeningsfunctie als sanctie op de normovertreding. Deze sanctionering bevat 
elementen van preventie, 'bewapening' ('Bewehrung') en het zich waarmaken van het 
recht ('Bewährung des Rechts'). 4 8 Desalniettemin concludeert hij dat genoegdoening 
"schadensfern und sanktionsnah" is . 4 9 

Tegen een dergelijke plaatsbepaling van genoegdoening tussen straf en schade
vergoeding zijn i n de literatuur vele bezwaren geformuleerd. De gedachte dat smar
tengeld geen straf is omdat het slechts een middel is ter bevrediging van de benadeel
de, is volgens Hirsch onjuist.5 0 Voor de veroorzaker van de schade maakt het niet uit 
of hij nu een boete moet betalen aan de benadeelde dan wel aan de staat. In beide 
gevallen za l hij dit als een straf ervaren. Met andere woorden, de aard van de opgeleg
de maatregel bepaalt of zij als straf heeft te gelden of niet. Een vrijheidsstraf kan het 
slachtoffer ook genoegdoening verschaffen, maar daarom is dat nog geen civielrech
telijke sanctie. Voorts worden allerlei strafrechtelijke waarborgen omzeild zoals de 
onschuldpresumptie en het ne bis in idem-beginsel. Tenslotte wordt ook het beginsel 
van nul la poena sine lege geschonden, aangezien de gevallen waarin smartengeld 
wordt toegekend wegens schending van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' niet 
duidelijk zijn omschreven. 

Omdat 'Genugtuung' leek op straf, was het in de literatuur omstreden of het smar
tengeld gematigd kon worden indien de dader reeds was gestraft. Het B G H heeft 
uiteindelijk i n 1994 bepaald dat dit niet het geval is . 5 1 'Genugtuung' neemt dus een 
eigen positie i n tussen compensatie en straf.5 2 

46 Stoll, 1964, p. 152. 
47 Stoll, 1964, p. 153. 
48 Deutsch, JuS 1969, p. 201-202. Zie ook Deutsch, 1976, p. 473 en idem, 1996, nr. 907. 
49 Deutsch, 1976, p. 473 en idem, 1996, nr. 908. 
50 Hirsch, 1969, p. 304-327. Zie met verwijzingen ook Staudinger-Schafer, 1986, par. 847, Rz 9. 
51 BGH 29-11-1994, VersR 1995, 351. 
52 Dat het BGH met de toekenning van smartengeld bij inbreuken op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht, 

geen 'punitive damages' heeft willen invoeren kan wellicht ook worden afgeleid uit de weigering van 
het BGH een Amerikaans vonnis ten uitvoer te leggen waarin 'punitive damages' waren toegekend. Het 
betrof een vordering wegens seksueel misbruik waarin onder andere $ 400,000 aan 'punitive damages' 
waren toegekend naast $ 200,000 aan smartengeld. Zie BGH 4-6-1992, NJW 1992, p. 3096. 
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2.2.4 Wat betekent 'Ausgleich 7 ? 
330 De 'Ausgleichsfunktion' is minder omstreden dan haar tweelingzus. Volgens de 
klassieke uitspraak uit 1955 houdt deze functie volgens het B G H in dat: 

"(...) der Schädiger, der dem Geschädigten über den Vermögensschaden hinaus das Leben 
schwer gemacht hat, nun durch seine Leistung dazu helfen soll, es ihm im Rahmen des 
Möglichen wieder leichter zu machen."53 

Compensatie heeft in deze uitspraak nog een subjectief karakter. De benadeelde die 
zich door coma niet van zijn toestand bewust is, heeft op grond van de compensatie
functie geen recht op smartengeld. In dergelijke gevallen treedt volgens het B G H de 
genoegdoeningsfunctie naar voren. 5 4 V a n deze opvatting over de compensatiefunctie 
is het B G H intussen afgestapt. In 1992 kende het op grond van een objectief begrepen 
'Ausgleichsfunktion' smartengeld toe aan een bewusteloze benadeelde. 5 5 Omstreden 
is sindsdien of de genoegdoeningsfunctie bij smartengeld op grond van par. 847 BGB 
nog een zelfstandige plaats heeft. Sommige schrijvers menen dat de genoegdoenings
functie i n deze gevallen is komen te vervallen. Genoegdoening zou nog slechts een 
factor zijn die de omvang van het smartengeld bepaalt. 5 6 Met verwijzing naar een 
latere uitspraak 5 7 van het B G H is dit echter weersproken. 5 8 

Een tweede controverse in het kader van de compensatiefunctie is de vraag of recht 
op smartengeld bestaat in geval van bagatelschade.5 9 Onderscheiden moet daarbij 
worden tussen geringe letselschade enerzijds en schending van het 'allgemeine Per
sönlichkeitsrecht' anderzijds. 

De literatuur is met betrekking tot vergoeding van geringe letselschade verdeeld. 
Slizyk is kri t isch 6 0 Lorenz daarentegen is voorstander van schadevergoeding. 6 1 Hij 
wijst erop dat heel geringe schade soms niet voor vergoeding in aanmerking zal 
komen, omdat er dan geen sprake is van een aantasting van het lichaam of de gezond
heid i n de z in van par. 847 BGB. O m buiten deze grens bagatelschade niet voor ver
goeding in aanmerking te laten komen, acht hij onwenselijk. Niet duidelijk is namelijk 
waar de grens tussen bagatelschade en niet-bagatelschade ligt. De vaststelling van 
deze grens bij de schadeafwikkeling en in procedures kost tijd en dus geld. Het argu
ment dat het niet billijk zou zijn om bagatelschade te vergoeden, treft geen doel omdat 
de billijkheid op grond van par. 847 BGB alleen een rol speelt bij de bepaling van de 
hoogte van het smartengeld en niet bij de vraag of er een recht op smartengeld bestaat. 
Lorenz betwist ook dat verzekeraars meer geld over hebben ter compensatie van de 

53 BGHZ 18, 149 (6-7-1955). 
54 Zie hiervoor nr. 323. 
55 BGHZ 120, 1 (13-10-1992). Zie hiervoor nr. 69. 
56 Steffen, NJW 1997, p. 11-12; Löwe, 2000, p. 184-185. 
57 BGH 1-2-1993, JZ 1993, 521. 
58 Jaeger, VersR 1996, p. 1181. 
59 Op grond van een door de regering op 24 september 2001 ingediend wetsvoorstel (Zweites Gesetz zur 

Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften) zal in de toekomst onopzettelijk veroorzaakte bagatel
schade waarschijnlijk niet meer voor vergoeding in aanmerking komen (zie www.bmj.bund.de). Zie voor 
een beperking van eerdere voorstellen Huber, DAR 2000, p. 20-31. 

60 Slizyk, 2001, p. 43-44. 
61 Lorenz, 1981, p. 180-184. 
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ernstige gevallen indien zij geen bagatelschade hoeven te vergoeden. In de eerste 
plaats is niet duidelijk wat precies ernstige gevallen zijn. In de tweede plaats is hele
maal niet gezegd dat de verminderde uitgaven van verzekeraars inderdaad contro
leerbaar ten goede komen aan de ernstige gevallen. Tenslotte is ook mogelijk dat 
mensen hun leed met succes gaan overdrijven zodat verzekeraars uiteindelijk meer 
geld kwijt zijn. 

Het B G H heeft overwogen dat krachtens de tekst van par. 847 BGB i n principe 
iedere aantasting van het lichaam of de gezondheid recht geeft op smartengeld. 6 2 

Daarom weigerde het op grond van rechtspolitieke of economische argumenten te 
beslissen dat slechts ernstige aantastingen recht op smartengeld geven. Vervolgens 
stond het B G H de lagere rechter echter toe in het kader van de billijkheid geen smar
tengeld toe te kennen in geval van gering letsel. Deze kan besluiten geen smartengeld 
toe te wijzen indien het gaat om "(...) vorübergehende, im Alltagsleben typische und 
häufig auch aus anderen Gründen als einem besonderen Schadensfall entstehende Be
einträchtigungen des körperlichen und seelischen Wohlbefindens (...)" De lagere 
rechter kent lang niet altijd smartengeld toe in geval van gering letsel, maar soms doet 
hij dat we l . 6 3 

Anders ligt de situatie bij een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht'. In 
de Ginseng Wurzeln-uitspraak heeft het B G H immers als voorwaarde voor de toeken
ning van smartengeld gesteld dat de inbreuk ernstig moet zi jn. 6 4 Di t staat aan de 
vergoeding van bagatelschade in de weg. De literatuur is verdeeld. Positief over deze 
jurisprudentie is Schäfer die meent dat voorkomen moet worden dat mensen door 
smartengeld te vorderen 'verdienen' aan onbeduidende inbreuken. 6 5 Andere auteurs 
hebben betoogd dat de geringe ernst van de schade tot ui tdrukking moet komen bij 
de vaststelling van de hoogte van het smartengeld in plaats van de vordering geheel 
uit te sluiten. Volgens Lorenz dient de vordering tot smartengeld wegens de inbreuk 
op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' niet aan meer voorwaarden gebonden te zijn 
dan de vordering die op par. 847 BGB is gebaseerd. Beide categorieën betreffen im
mers bescherming van de persoonlijkheid. 6 6 Löwe merkt op dat angst voor een stort
vloed van claims ongegrond is, omdat de geringe immateriële schade veelal hersteld 
kan worden en smartengeld dan niet meer in aanmerking komt. 6 7 Peifer merkt ten-

62 Zie bijvoorbeeld BGH 14-1-1992, VersR 1992, 504. 
63 Slizyk, 2001, p. 508-515 noemt een hele reeks van uitspraken waarin geen smartengeld werd toegekend. 

Tegelijkertijd bevat zijn jurisprudentieverzameling uitspraken waarin wel geringe bedragen aan smarten
geld werden toegekend voor gering letsel. Zo werd soms smartengeld toegekend wegens geringe aantas
tingen van haar: AG Siegen 19-6-1990, NJW-RR 1990,1248 (DM 200 aan een vrouw die een 'Shock' had 
ondervonden toen zij in de spiegel zag hoe haar mislukte permanent eruit zag); AG Charlottenburg 7-12-
1992, Slizyk, 2001, nr. 1649, p. 92 (DM 150 wegens 'Rötung der Kopfhaut' waar de benadeelde 1 a twee 
dagen last van had gehad); AG Michelstadt 14-9-1994, Slizyk, 2001, nr. 2013, p. 516 (de rechter kende 
een smartengeld van DM 166 toe wegens bloeduitstortingen, een schaafwond aan de slaap en hoofdpijn); 
AG Forchheim 25-11-1998, Slizyk, 2001, nr. 2595, p. 516 (DM 200 smartengeld wegens het feit dat een 
vrouw ten gevolge van een motorongeval gedurende 1 dag met krukken moest lopen). Kritisch over de 
toekenning van smartengeld wegens gering letsel MK-Stein, 1997, par. 847, Rz 45. 

64 BGHZ 35, 363 (19-9-1961), zie hiervoor nr. 19. 
65 Staudinger-Schafer, 1986, par. 847, Rz 147 aa). 
66 Lorenz, 1981, p. 27-28. 
67 Löwe, 2000, p. 182. 
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slotte op dat voor een nader vereiste geen reden is nu een inbreuk op het 'allgemeine 
Persönlichkeitsrecht' in die z in al moeilijk is dat de 'Rechtswidrigkeit' niet geïndiceerd 
is en dus een belangenafweging plaats dient te vinden. 6 8 

2.3 Preventie 

331 De functie van vergoeding van immateriële schade wegens een inbreuk op het 
'allgemeine Persönlichkeitsrecht' wijkt in een aantal opzichten af van smartengeld dat 
op grond van par. 847 BGB wordt toegekend. 

In de eerste plaats is de hiërarchie van de functies anders. Bij smartengeld wegens 
een aantasting van de in par. 847 BGB genoemde rechtsgoederen stelde het B G H i n 
1955 de 'Ausgleichsfunktion' voorop. 6 9 In de 'Ginseng-Wurzeln'-uitspraak besliste het 
B G H echter dat in geval van een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' de 
'Genugtuungsfunktion' voorop staat.70 De reden hiervoor is niet geheel duidelijk. In 
beide gevallen gaat het immers om bescherming van (aspecten van) de persoonlijk
heid. Dit verband kwam duidelijk naar voren in een 'wrongful birth'-zaak waarin het 
B G H overwoog dat de bescherming van het 'Körper' door par. 823 I BGB moet wor
den beschouwd als een manifestatie van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht'. 7 1 Te
gen die achtergrond is een onderscheid tussen de functie van vergoeding van immate
riële schade wegens aantasting van de fysieke integriteit op grond van par. 847 BGB 
en de functie van smartengeld wegens een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeits
recht' dan ook moeilijk te maken. 

Voorts blijkt uit een tweetal reeds i n Hoofdstuk VI besproken beslissingen van het 
B G H dat preventie bij vergoeding van immateriële schade wegens de inbreuk op het 
'allgemeine Persönlichkeitsrecht' een belangrijke rol speelt.7 2 Beide beslissingen wor
den i n verband met de voornaam van de benadeelde — prinses Caroline van Monaco 
— als Caroline I en Caroline II aangeduid. 

In de eerste zaak had Caroline geweigerd om een interview te geven met als gevolg 
dat een verzonnen interview werd gepubliceerd. 7 3 Caroline vorderde onder meer D M 
100.000 smartengeld, maar het L G en het O L G kenden slechts D M 30.000 toe. Het 
B G H vernietigde de uitspraak van het O L G echter en overwoog dat smartengeld 
wegens een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' geen smartengeld in de 
eigenlijke zin van het woord is. Het recht op smartengeld is een "Rechtsbehelf der auf 
den Schutzauftrag aus Art . 1 und 2 Abs. 1 G G " teruggaat. Zonder een recht op smar
tengeld zou de bescherming van de persoonlijkheid niet voldoende zijn. In de woor
den van het B G H : 

68 Peifer, ZVglRWiss 96 (1997) 94. 
69 BGHZ 18, 149 (6-7-1955) zie hierboven nr. 323. 
70 BGHZ 35, 363 (19-9-1961), zie hiervoor nr. 19. 
71 BGH 18-3-1980, NJW 1980, p. 1452. 
72 Zie hiervoor nr. 232. 
73 BGHZ 128, 1 (15-11-1994). 
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"Die Zubilligung einer Geldentschädigung beruht auf dem Gedanken, daß ohne einen 
solchen Anspruch Verletzungen der Würde und Ehre des Menschen häufig ohne Sanktion 
blieben mit der Folge, daß der Rechtsschutz der Persönlichkeit verkümmern würde." 

Bovendien, zo vervolgde het B G H , "soll der Rechtsbehelf der Prävention dienen." 
Het bestaan van een recht op smartengeld wegens een inbreuk op het 'allgemeine 

PersönUchkeitsrecht' was wel eerder in verband gebracht met preventie. 7 4 N ieuw is 
echter dat het B G H bepaalt dat om een effectief beschermingsniveau te realiseren, met 
het oog op preventie een hoger bedrag aan smartengeld kan worden vastgesteld. Voor
waarde daarvoor is wel dat de inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' opzette
lijk en met winstoogmerk geschiedde. Hoewel van (de hoogte van) het smartengeld een 
echt 'Hemmungseffekt' moet uitgaan, betekent bovenstaande regel niet dat de inbreuk
maker zijn winst moet afdragen, aldus nog steeds het B G H . Het B G H verwijst de zaak 
terug en het O L G Hamburg kent uiteindelijk een smartengeld van D M 180.000 toe.7 5 

Het B G H heeft Caroline I ongeveer een jaar later bevestigd in Caroline II. 7 6 

In de literatuur zijn Caroline I en II zowel bejubeld als bekritiseerd als zijnde een 
privaatrechtelijke boete.7 7 Voor- en tegenstanders gaan er hierbij vanuit dat winstaf
dracht mogelijk is. Steffen heeft dit echter weersproken. 7 8 

De vordering tot smartengeld wegens de inbreuk op het 'allgemeine Persönlich
keitsrecht' betreft volgens de Caroline-arresten geen smartengeld i n de eigenlijke z in 
van het woord. Löwe stelt daarom voor in geval van de schending van het 'allgemeine 
Persönlichkeitsrecht' niet meer van 'Schmerzensgeld' te spreken, maar van 'Krän
kungsgeld'. Het BVerfG kiest voor eenzelfde onderscheid door i n relatie tot de in
breuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' niet te spreken van 'Schmerzensgeld', 
maar van 'Geldentschädigung'. Expliciet overweegt het BVerfG 

"(...) der Unterschied zu dem Schmerzensgeld zeigt sich neben der unterschiedlichen 
Rechtsgrundlage auch in der abweichenden Terminologie (...)."79 

De vraag rijst of er überhaupt nog wel sprake is van een schadevergoedingsvordering 
of dat de vordering tot 'Kränkungsgeld' een rechtsmiddel met eigen regels vormt. 8 0 

Preventie als gezichtspunt bij bepaling van de hoogte van smartengeld wegens 
schending van het 'allgemeine PersönUchkeitsrecht' is geaccepteerd door het 
BVerfG. 8 1 

74 In BGH 22-1-1985, NJW 1985, 1617, 1619 werd reeds overwogen dat zonder een recht op smartengeld 
de menselijke persoon onvoldoende beschermd zou worden hetgeen vanuit preventief oogpunt onwen
selijk zou zijn: "(...) so wäre ein Zustand der Schutzlosigkeit (...) gegeben, der bei dem hohen Stellenwert 
der in den Art. 1 und 2 GG geschützten Grundrechte schon aus präventiven Gründen nicht hingenom
men werden kann." Zie Löwe, 2000, p. 183. 

75 OLG Hamburg 25-7-1996, NJW 1996, 2870. 
76 BGH 5-12-1995, VersR 1996, 339, zie hiervoor nr. 232. 
77 Kritisch is Seitz, NJW 1996, p. 2848-2850 en Lange, VersR 2000, p. 274-282, positief is Prinz, NJW 1996, 

p. 953-958. 
78 Steffen, NJW 1996, p. 10-14. Zie voor een verdere bespreking van de literatuur hiervoor nr. 232. 
79 BVerfG 8-3-2000, VersR 2000, p. 897. 
80 Zie over deze vraag verder hierna nr. 367. 
81 BVerfG 8-3-2000, VersR 2000, p. 897, zie hiervoor nr. 232. 

401 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

2.4 'Überwindungsfunktion' 

332 Naast de 'Ausgleichsfunktion' en de 'Genugtuungsfunktion' is i n de literatuur nog 
de zogenaamde 'Uberwindungsfunktion' van smartengeld verdedigd. 8 2 Deze functie 
stoelt op de gedachte dat geld alleen de benadeelde niet vermag te compenseren. N a 
enige tijd zal hij namelijk gewend zijn aan zijn door het smartengeld verhoogde 
levensstandaard, zodat hij zijn leed weer zal voelen. Het leed zal pas verdwijnen, 
indien het slachtoffer dit zelf w i l en zichzelf daartoe inspant. 'Überwindung' betekent 
niet slechts overwinning, maar ook zelfoverwinning. Het doel van de toekenning van 
smartengeld is om hem daarbij, bij het 'überwinden' van zijn leed, te helpen. 

Natuurlijk moet ook los van de 'Überwindungsfunktion' niet worden uitgesloten 
dat het slachtoffer door de toekenning van smartengeld zijn leed overwint. In dat 
geval is het te boven komen van het leed slechts een wenselijk neveneffect. Het is 
geen zelfstandige functie, maar een 'Reflexfunktion'. 8 3 De /Überwindungsfunktion , 

echter, maakt het overwinnen van het leed door de benadeelde tot de primaire inzet 
van het smartengeld. De hoogte van het smartengeld dient daarom niet zoals bij de 
'Ausgleichsfunktion' te worden bepaald aan de hand van de objectieve ernst van de 
aantasting, maar door de objectieve moeite die het overwinnen van het leed het slacht
offer zal kosten. M e n spreekt in dat verband van de 'objectiven Schwierigkeitsgrad der 
subjektiven Lebenshemmung'. 8 4 Door de objectieve moeite tot uitgangspunt te ne
men, wordt geabstraheerd van de individuele karaktereigenschappen van het concrete 
slachtoffer. Bij de vaststelling van het smartengeld dient de rechter dan ook de klein
zerigheid ('Wehleidigkeit') van het slachtoffer, zijn afwijkende neigingen ('abartiger 
Neigungen'), zijn geringe psychische weerstand en zijn overige 'unwertiger Charakter-
eigenschaften' buiten beschouwing laten. 

Het is niet de bedoeling dat de 'Überwindimgsfunktion' de 'Ausgleichsfunktion' 
en de 'Genugtuungsfunktion' vervangt; slechts in bepaalde gevallen treedt zij naar 
voren. Daarbij wordt vooral gedacht aan ernstige aantastingen in de persoon. 

Deze theorie heeft niet veel weerklank gevonden. In de eerste plaats maakt zij het 
werk van de rechter er niet eenvoudiger op nu deze moet bepalen of het voorliggende 
geval zich leent voor de toepassing van de 'Überwindungsfunktion' of dat de beide 
andere functies van toepassing zijn. 8 5 In de tweede plaats is het moeilijk te bepalen 
of het leed nu het gevolg is van de 'minderwertigen Charaktereigenschaften' van de 
benadeelde of niet. De rechter kan daarover pas een verantwoord oordeel vellen op 
basis van een onderzoek van de persoonlijkheidsstructuur van de benadeelde. Een 
dergelijk onderzoek kan en mag echter niet plaatsvinden. De benadeelde zou daardoor 
vaak ernstiger in zijn persoon worden aangetast dan door de jegens hem gepleegde 
onrechtmatige daad. 8 6 In de derde plaats wordt door abstrahering van de persoonlijk
heidsstructuur van de benadeelde — Köndgen spreekt van 'entsubjektivieren' — afge-

82 Grondlegger is Eickhoff, 1957, zie Lorenz, 1981, p. 46. Zie verder Esser, 1971, par. 113 I 3b en Esser-
Weyers, 1991, par. 61 II nr. la). 

83 Lorenz, 1981, p. 113. 
84 Lorenz, 1981, p. 47. 
85 Lorenz, 1981, p. 114. 

86 Lorenz, 1981, p. 112, 114-115. Vgl. in dit verband MK-Mertens, 1986, par. 847 BGB, Rz 16 en 20. 
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weken van de normale regels van het aansprakelijkheidsrecht. In Duitsland is het 
namelijk de regel dat de 'Schadensgeneigtheit' van het slachtoffer voor risico is van 
de aansprakelijke persoon. 8 7 

Tenslotte is de 'Überwindungsfunktion' wel afgedaan als een variatie op de 'Aus-
gleichsfunktion'. Zij geeft hoogstens een eigen verklaring voor de wijze waarop het 
leed van het slachtoffer door de toekenning van smartengeld wordt gecompenseerd. 8 8 

87 Köndgen, 1976, p. 82. Op de regel dat psychische labiliteit voor rekening van de aansprakelijke komt, 
wordt een uitzondering gemaakt in geval van renteneurose, zie Staudinger-Schiemann, 1998, par. 249, 
Rz 39-42. 

88 Bötticher, DJT 1965, Referat C12; Köndgen, 1976, p. 82; Esser-Weyers II, 1991, par. 61 II nr. 1. 
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N E D E R L A N D 

1. Functies van het schadevergoedingsrecht 

333 In Nederland stellen de meeste schrijvers compensatie centraal als functie van het 
schadevergoedingsrecht. 8 9 Enkelen, zoals Barendrecht, zijn van mening dat niet com
pensatie maar herstel de primaire functie van het schadevergoedingsrecht zou behoren 
te zi jn. 9 0 De benadeelde moet i n staat worden gesteld zoveel mogelijk i n de feitelijke 
situatie te komen die zou hebben bestaan zonder het schadetoebrengende feit. Geen 
compensatie maar restitutio i n integrum derhalve. 9 1 Bloembergen relativeert de ver
schillen tussen beide benaderingen. 9 2 A l s voorbeeld voert hij een emmer vo l vermo
gensbestanddelen op, waaruit door een onrechtmatige daad iets verdwenen is. In zijn 
benadering moet de aansprakelijke persoon iets geven dat gelijkwaardig is aan het
geen verdwenen is uit de emmer. In de opvatting die herstel centraal stelt, moet hij 
de emmer weer in volle toestand brengen. Beide benaderingen komen volgens hem 
op hetzelfde neer. Maeijer keert zich tegen herstel als primaire functie van het schade
vergoedingsrecht. 9 3 Herstel is naar zijn mening nooit mogelijk en volgens hem is de 
wezenlijke vraag waarvoor het recht is geplaatst de volgende. Hoe moet thans, nu de 
schadetoebrengende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, gereageerd worden? Bij beant
woording van die vraag moet zowel met de belangen van de benadeelde als met die 
van de aansprakelijke persoon rekening worden gehouden. 

Andere in de literatuur genoemde functies zijn: genoegdoening van de benadeelde, 
ongedaanmaking van verrijking van de aansprakelijke persoon, rechtshandhaving 9 4, 
preventie 9 5 en straf 9 6. 9 7 Verder worden ook spreiding van schade en kostenallocatie 
vermeld als functie. 9 8 

89 Bloembergen, 1982, p. 2; Van Emmerik, 1997, p. 10; Lindenbergh, Schadevergoeding (losbladige), Inlei
ding, aant. 4. Zie ook in constaterende zin Van Dam, 1989, nr. 151. 

90 Barendrecht/Storm, 1995, p. 16-17. 
91 Zowel Asser-Hartkamp, 4-1, 2000, nr. 415 als Spier, Hartlief, Van Maanen en Vriesendorp, 2000, nr. 9 

lijken uit te gaan van de herstelfunctie, maar zij contrasteren herstel niet met compensatie. 
92 Bloembergen, 1965, nr. 82. 
93 Maeijer, 1962, p. 77-81. 
94 Met name De Groot, VR 1980, p. 49-58. Zie over deze functie uitgebreid hierna nrs. 361-377. 
95 Deze functie is met name door Wertheim, 1930, p. 20-57 uitgewerkt. Zie over zijn persoon en werk 

Verheij, Interview, NJB1998, p. 1297-1304 en Kerkmeester, RdW 1999/1, p. 1-32. Zie ook Van Dam, 1989, 
nrs. 157-166. 

96 Tunitive damages' zijn bepleit door Verkade, BIE 1985,333; Bolt en Lensing, 1993. Zie ook Schirmeister, 
1996, hoofdstuk 3 en Kerkmeester, NJB 1998, p. 1807-1813. 

97 Bloembergen, 1982, p. 2 en Van Nispen, 1988, p. 6-7. 
98 Van Dam, 1989, nrs. 175-179; Hartlief, 1997, p. 17,19 en 21-22 en idem, NTBR 2000, 12-14. Zie kritisch 

over de functie van schadespreiding Nieuwenhuis, 1997, p. 9 e.v. 
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Het beginsel dat de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding beheerst, 
is het beginsel dat de schade volledig moet worden vergoed." Hierop bestaan echter 
vele uitzonderingen waarvan de beperkte vergoeding van immateriële schade er één 
i s . 1 0 0 

2 . Functies van smartengeld 

2.1 Parlementaire geschiedenis 

2.1.1 Inle iding 
334 Voor wat betreft het bestaan en de inhoud van de functie(s) van smartengeld is 
de Nederlandse jurist in de eerste plaats aangewezen op de parlementaire geschie
denis die door Overeem is vergeleken met "(...) een mandje waarin verschillende 
palingen door elkaar kronkelen". 1 0 1 

Geld en verdriet worden gezien als verschillende (onvergelijkbare) grootheden 1 0 2 

en dit komt tot ui tdrukking in de gehanteerde terminologie. Volgens Meijers kan men 
niet spreken van schadevergoeding i n de eigenlijke z in van het woord. De rechter "(...) 
za l geen schadevergoeding, maar een schadeloosstelling, een tegemoetkoming toeken
nen / ' 1 0 3 Dat in de wettekst toch het woord 'schadevergoeding' wordt gebezigd, is 
slechts om uit te doen komen dat de andere bepalingen uit afdeling 6.1.10 i n beginsel 
ook op de smartengeldvordering van toepassing zi jn . 1 0 4 

De ratio van vergoeding van immateriële schade is het bewerkstelligen van een ge
noegdoening in de relatie tussen veroorzaker en benadeelde. Di t verklaart het hoogst 
persoonlijke karakter, dat meebrengt dat i n beginsel alleen de benadeelde de vorde
ring kan instellen. 1 0 5 

99 Vgl. Asser-Hartkamp 4-1, 2000, nr. 415; Bloembergen, 1965, nr. 84; idem, 1982, p. 8; Spier, Hartlief, 
Van Maanen en Vriesendorp, 2000, nr. 196. 

100 Andere voorbeelden van uitzonderingen zijn: juridisch causaal verband (art. 6:98 BW), voordeelstoe-
rekening (art. 6:100 BW), eigen schuld (art. 6:101 BW) en rechterlijke matiging (art. 6:109 BW). Zie 
Bloembergen, 1965, nrs. 85-86 en Spier, Hartlief, Van Maanen en Vriesendorp, 2000, nr. 169. 

101 Overeem, 1979, p. 49. 
102 PG Boek 6, p. 372. Illustratief voor deze opvatting is de discussie tussen De Gaay Fortman en 

Minister van Justitie Van Agt waarin de laatste onder meer stelt: "Ik meen dat zijn opvatting (van 
De Gaay Fortman, AJV) dat immateriële schade niet door geld valt te vergoeden zeer honorabel is.", 
PG Boek 6, p. 385. 

103 PG Boek 6, p. 377. 
104 PG Boek 6, p. 377 noot 1 en p. 388. Zie in dit verband ook Teeuwissen, ANWB/VR 1994, p. 6 die 

het begrip schade beperkt tot vermogensschade en derhalve stelt dat smartengeld niets te maken 
heeft met vergoeding van schade. 

105 PG Boek 6, p. 381. Hoe de genoegdoening als ratio voor het hele leerstuk zich verhoudt tot genoeg
doening als één van de twee functies van smartengeld — zie hierna nr. 335 — blijkt niet uit de parle
mentaire geschiedenis. 
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2.1.2 Compensatie en genoegdoening 
335 De Nederlandse wetgever heeft zich in navolging van het Duitse recht uitgespro
ken voor een dubbele functie van smartengeld. 1 0 6 Enerzijds maakt smartengeld het 
leed, zij het dan ook op onvolmaakte wijze, goed. Dit is de compensatiefunctie.107 In 
verband daarmee is opgemerkt dat de benadeelde door smartengeld in staat wordt ge
steld zelf vreugde te vinden door wat hij met het geld kan doen. 1 0 8 Anderzijds be
vredigt smartengeld het geschokte rechtsgevoel van het slachtoffer doordat van de 
veroorzaker een opoffering wordt gevergd. Dit is de genoegdoeningsfunctie. Op basis 
van deze laatste functie spelen de schuld van de veroorzaker van de schade, de aard 
van de aan hem verweten gedraging en de economische omstandigheden van beide 
partijen een rol bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld. 1 0 9 

De minister heeft expliciet stelling genomen tegen de door Overeem geuite gedach
te dat genoegdoening op een boete neerkomt. 1 1 0 Het geschokte rechtsgevoel wordt 
bevredigd door het toekennen van schadevergoeding en niet door het opleggen van 
een straf. De compensatiefunctie brengt mee dat tussen de omvang van de schade en 
het smartengeld evenredigheid zal dienen te bestaan, hoewel deze evenredigheid van 
een andere orde is dan bij de vergoeding van vermogensschade. 1 1 1 

Tussen beide functies bestaat geen duidelijke hiërarchie. A a n de toekenning van 
smartengeld wegens de inbreuk op een persoonlijkheidsrecht komt geen speciale 
functie toe. Dit is ongetwijfeld debet aan de relatief geringe theorievorming rondom 
het begrip persoonlijkheidsrecht. 1 1 2 Slechts terloops wordt i n de parlementaire ge
schiedenis de opmerking gemaakt dat de genoegdoeningsfunctie vooral goed past i n 
geval van een aantasting in de persoon "(...) waarop in art. 6.1.9.11 (nu art. 6:106 BW, 
AJV) dan ook sterk de nadruk l igt ." 1 1 3 Ui t deze opmerking blijkt niet aan welke ge
vallen nu precies bij die aantasting in de persoon wordt gedacht. Aangezien boven
staande woorden ook in een andere context werden gebezigd 1 1 4 , zijn zij onvoldoende 
om een hiërarchie tussen genoegdoening en compensatie op te baseren. 

2.1.3 Nevenfuncties 
336 Naast de compensatie- en genoegdoeningsfunctie heeft smartengeld volgens de 
parlementaire geschiedenis ook nog twee 'meer ondergeschikte' functies. In de eerste 
plaats kan van de toekenning van smartengeld een preventieve werking uitgaan 
terzake van de aantasting van de eer en goede naam of van een inbreuk op de priva-

106 PG Boek 6, p. 377 noot 2 verwijst naar BGHZ 18, 149 (6-7-1955), zie hierboven nr. 323. 
107 PG Boek 6, p. 377. 
108 PG Boek 6, p. 385. 
109 PG Boek 6, p. 377. 
110 Overeem, 1979, p. 26. 
111 PG Boek 6, p. 388. 
112 Zie Gerbrandy, 1970, p. 209-232; Verheij, RMTh 1998, p. 339-350 en Lindenbergh, TVPr 1999, p. 1665-

1707. Ook aan de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten zijn niet heel veel algemene beschouwin
gen gewijd, zie Gebrandy, NJB 1964, p. 989-998; Du Bois, Auteursrecht 1984, p. 56-58; Kuypers, 
Informatierecht/AMI 1988, p. 9-13; Quaedvlieg, 1992 en Spoor/Verkade, 1993, hoofdstuk 7. 

113 PG Boek 6, p. 388. 
114 Die passage uit de parlementaire geschiedenis had betrekking op het onderscheid tussen genoegdoe

ning en straf. 
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cy. In de tweede plaats kan smartengeld in sommige gevallen moeilijk aantoonbare 
vermogensschade compenseren. 1 1 5 

Deze twee functies lijken van een andere orde te zijn dan de compensatie- en 
genoegdoeningsfunctie. V a n compensatie en genoegdoening gaat een sturende wer
king uit. Zij bepalen bijvoorbeeld welke factoren de rechter bij de bepaling van de 
hoogte van het smartengeld in ogenschouw neemt. Voor preventie en moeilijk aan
toonbare vermogensschade lijkt dit blijkens de parlementaire geschiedenis echter niet 
te gelden. Het zijn vooral 'Reflexfunktionen'. Elke toekenning van schadevergoeding 
en dus ook elke toekenning van smartengeld werkt min of meer preventief. Preventie 
is een automatisch neveneffect. Voorts kan de benadeelde het smartengeld altijd 
aanwenden ter compensatie van vermogensschade waarvan hij het bestaan niet aanne
melijk heeft kunnen maken. 

2.2 Literatuur en rechtspraak 

2.2.1 In le iding 
337 Volgens de wetgever heeft smartengeld dus een dubbele functie, te weten com
pensatie en genoegdoening. In de literatuur is deze keuze niet algemeen geaccepteerd. 
De meningen botsen met name met betrekking tot de genoegdoeningsfunctie (nr. 338), 
maar ook de compensatiefunctie is niet volstrekt eenduidig (nr. 339). Een aantal 
schrijvers heeft een poenale/preventieve functie aan smartengeld toegekend (nr. 340). 
Tenslotte wordt ingegaan op de nevenfunctie van vergoeding van moeilijk aantoonba
re vermogensschade (nr. 341). 

2.2.2 Genoegdoening 
338 Volgens Eykman verlangt het genoegdoeningsprincipe een zoenoffer. 1 1 6 Dit be
staat uit twee elementen: a) de veroorzaker van de schade betaalt zelf de schadever
goeding en b) symboliek. De symboliek vereist een bepaalde strakke vormgeving: de 
veroorzaker overhandigt de schadevergoeding persoonlijk aan de benadeelde. Deze 
twee elementen zijn verloren gegaan door de opkomst van de aansprakelijkheidsverze
kering. Het genoegdoeningsprincipe zou volgens Eykman wel een basis kunnen ver
schaffen aan de toekenning van smartengeld aan chronisch bewustelozen 1 1 7, aan 
vererving van de vordering tot smartengeld en aan vergoeding van affectieschade.118 

Bij verwerping van de genoegdoeningsfunctie is de compensatiefunctie zijns inziens 
onvoldoende om in die gevallen toch smartengeld toe te kennen. 

Ook Lindenbergh is een verklaard tegenstander van de genoegdoeningsfunctie. Hij 
onderscheidt vier verschillende betekenissen van de term genoegdoening. 1 1 9 In de 
eerste plaats wordt dit begrip soms gebruikt om aan te geven dat het leed door de 

115 PG Boek 6, p. 382 en 388. 
116 Eykman, WPNR 5572 (1981), p. 463. 
117 Overeem, 1979, p. 26 signaleert dat uitsluitend vasthouden aan het compensatieprincipe tot proble

men leidt indien het slachtoffer buiten bewustzijn is. 
118 Eykman, WPNR 5572 (1981), p. 464. 
119 Lindenbergh, 1998, p. 38-45. 
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toekenning van smartengeld niet wordt tenietgedaan. Genoegdoening geeft dan uit
drukking aan de eerder genoemde gedachte dat leed en geld onvergelijkbare groothe
den zi jn . 1 2 0 Deze genoegdoeningsfunctie moet volgens hem worden afgeschaft. Zij 
heeft in deze betekenis immers geen zelfstandige functie. 

De tweede betékenis van genoegdoening is 'genoegdoening aan de benadeelde'. Dit 
brengt hij in de eerste plaats in verband met het bestaan van een recht op smartengeld. 
Onder bepaalde omstandigheden moet een recht op smartengeld worden toegekend 
ter bevrediging van het geschokte rechtsgevoel van de gelaedeerde. Zonder een recht 
op smartengeld zou het privaatrecht niet genoeg doen voor het slachtoffer. Hij heeft 
dan vooral het oog op gevallen waarin er geen vermogensschade is, de pleger van de 
onrechtmatige daad een ernstig verwijt valt te maken en de immateriële schade toch 
substantieel is te noemen. Het gaat hier zijns inziens om de manifestatie van de rechts-
handhavingsfunctie welke vooraf gaat aan de compensatiefunctie en daar dus niet 
tegenover staat.1 2 1 'Genoegdoening aan de benadeelde' ziet i n de tweede plaats op 
de omvang van het smartengeld. Verwijtbaarheid van de veroorzaker van de schade 
rechtvaardigt een hoger bedrag aan smartengeld. Deze verhoging kan echter eveneens 
vanuit de compensatiefunctie worden gerechtvaardigd. De redenering is dan dat het 
slachtoffer extra gekwetst zal zijn, indien hij weet dat de aansprakelijke hem door 
grove nalatigheid of zelfs opzettelijk schade heeft toegebracht. De immateriële schade 
is dus groter en daarom heeft het slachtoffer recht op een hoger bedrag aan smarten
geld. O p grond van de compensatiefunctie acht Lindenbergh daarom i n geval van 
schuld van de aansprakelijke een betrekkelijk marginale verhoging van smartengeld 
gerechtvaardigd. 1 2 2 

De derde vorm van genoegdoening is 'genoegdoening door de laedens'. De gedachte 
is dat de laedens boete doet door zich een opoffering te getroosten. Hiervan moet niet 
te veel worden verwacht nu de meeste aansprakelijkheden door een verzekering 
worden gedekt. Het feit dat het slachtoffer wellicht bevrediging put uit de omstandig
heid dat de veroorzaker van de schade hem schadevergoeding moet betalen, recht
vaardigt volgens Lindenbergh geen hoger bedrag aan smartengeld. Voorts is een 
dergelijk gevoel van bevrediging niet typisch voor vergoeding van immateriële schade. 

In de vierde plaats wordt genoegdoening volgens Lindenbergh wel begrepen als 
genoegdoening van de maatschappij. Deze vorm van genoegdoening erkent hij 
niet. 1 2 3 

V a n D a m 1 2 4 staat daarentegen positief ten opzichte van de genoegdoeningsfunctie. 
Deze functie ziet volgens hem niet slechts op herstel van het gekrenkte rechtsgevoel 
van de benadeelde zelf, maar ook op dat van de maatschappij. Niet alleen het even
wicht tussen partijen, maar ook het maatschappelijk evenwicht dat door de onrecht
matige daad is verstoord dient te worden hersteld. Toekenning van smartengeld aan 

120 PG Boek 6, p. 372, zie hiervoor nr. 334. 
121 Lindenbergh, 1998, p. 40. Lindenbergh zet niet uiteen wat hij precies onder de rechtshandhavings-

functie verstaat en waarom deze vooraf gaat aan de compensatiefunctie. De rechtshandhavingsfunc-
tie komt hierna aan de orde in nrs. 361-381 (Hoofdstuk X). 

122 Op weer een andere plaats (1998, p. 299) stelt hij dat schuld zijns inziens vooral een rol speelt in het 
kader van de matigingsvraag (6:109 BW). 

123 Lindenbergh, 1998, p. 42. 
124 Van Dam, TvC 1991, p. 97-100. 
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een benadeelde houdt i n dat deze juist heeft gehandeld en het argument dat de ge
noegdoeningsfunctie alleen werkt als niet de verzekeraar, maar de veroorzaker zelf 
hoeft te betalen gaat volgens V a n Dam dan ook niet op. 1 2 5 Hij citeert i n dit verband 
Lord Devl in die meende dat het bedrag aan smartengeld dusdanig dient te zijn dat 
de benadeelde "(...) can hold up his head among his neighbours and say wi th their 
approval that he has done the fair thing." 1 2 6 

De opvatting dat genoegdoening slechts z in heeft i n het kader van de schuldaan
sprakelijkheid verwerpt V a n Dam. 1 2 7 Ten eerste is het praktische bezwaar tegen deze 
opvatting dat het in veel gevallen moeilijk is om een splitsing te maken tussen smar
tengeld als schadevergoeding en als genoegdoening. Voorts geldt als principieel 
bezwaar dat vrijwel alle vormen van risico-aansprakelijkheid zijn gebaseerd op vor
men van het profijtbeginsel. De aansprakelijke persoon heeft uit vrije keuze deelgeno
men aan de schadeveroorzakende activiteit. Het slachtoffer van een dergelijke activiteit 
kan zich wel degelijk gekrenkt voelen. 

Vergoeding van affectieschade en toekenning van smartengeld aan bewustelozen 
fundeert Van D a m op de genoegdoeningsfunctie. 1 2 8 

De factoren die in het kader van de genoegdoeningsfunctie bij de vaststelling van 
de hoogte van het smartengeld een rol spelen, zijn volgens V a n Dam: de ernst van de 
fout, de vraag of er sprake was van een vriendendienst, de financiële positie van 
zowel veroorzaker als benadeelde. 

2.2.3 Compensatie 
339 De compensatiefunctie is weliswaar minder controversieel, maar dat betekent niet 
dat duidelijk is wat compensatie inhoudt en welke rechtsgevolgen uit deze functie 
voortvloeien. Zo is i n het verleden wel betoogd dat geleden leed niet door smarten
geld gecompenseerd kan worden. Smartengeld dient immers ter compensatie en 
omdat geleden leed niet meer bestaat, is er dus geen sprake van schade. Toekenning 
van smartengeld zou dan op een geschenk neerkomen. 1 2 9 Deze opvatting is echter 
noch in de literatuur, noch i n de rechtspraak gevolgd. 

Een andere potentiële twistappel is de vraag of de compensatiefunctie eist dat de 
levensvreugde van de benadeelde moet kunnen toenemen door de toekenning van 
smartengeld. Met andere woorden: moet ook smartengeld worden toegekend als te 
betwijfelen valt of de benadeelde hierdoor zijn leed vergeet? Eykman lijkt deze vraag 
ontkennend te beantwoorden. Bij compensatie ligt volgens hem niet meer de nadruk 
op de compassie met het slachtoffer, maar op wat hij noemt 'het therapeutisch effect'. 
Di t therapeutisch effect moet bij ernstig leed, zoals bijvoorbeeld i n geval van affectie-
schade, gering worden geacht. 1 3 0 

125 Van Dam, TvC 1991, p. 97-98. 
126 West v. Shepard, (1964) AC 326, 357. 
127 Van Dam, TvC 1991, p. 98. 
128 Van Dam, TvC 1991, p. 99. Vgl. Tjittes, WPNR 6239 (1996), p. 699-700 die de genoegdoeningsfunctie 

evenmin wil ecarteren en de toekenning van smartengeld aan bewustelozen baseert op een objectief 
begrepen genoegdoeningsfunctie. Zie over de problematiek van het bewusteloze slachtoffer hiervoor 
nrs. 68-91 (Hoofdstuk III). 

129 Emmering, NJB 1967, p. 1182. 
130 Eykman, WPNR 5572 (1981), p. 463-464. 
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Deze benadering is bestreden met verschillende argumenten. 1 3 1 In de eerste plaats 
zou de consequentie problematisch zijn: slechts relatief gering leed komt voor vergoe
ding in aanmerking, maar heel ernstig leed niet. Dit is nauwelijks verdedigbaar. 
Bovendien lijkt deze benadering impliciet 1 3 2 te zijn gebaseerd op de gedachte dat 
herstel de functie van smartengeld is. Smartengeld heeft echter niet de pretentie om 
de emotionele schade van de benadeelde te herstellen. In de praktijk wordt de 'thera
peutisch effect'-redenering overigens niet gevolgd. Ernstig fysiek letsel wordt bijvoor
beeld vergoed zonder dat de vraag aan de orde komt of het leed van de benadeelde 
hierdoor wordt verminderd of zelfs wordt weggenomen. 1 3 3 

Op basis van de compensatiefunctie kan ook het tegenovergestelde worden be
toogd: alleen leed van een zekere minimale ernst geeft recht op smartengeld, gering 
leed komt als bagatelschade niet voor vergoeding i n aanmerking. De literatuur is op 
dit punt verdeeld. 1 3 4 Overeem is principieel voor vergoeding van gering leed. 1 3 5 

Lindenbergh onderscheidt tussen verschillende categorieën inbreuken. In geval van 
inbreuken op de fysieke integriteit is hij geen voorstander van het hanteren van een 
minimum. Bij schending van persoonlijkheidsrechten en bij veroorzaking van psy
chisch letsel daarentegen wel . Anders dan bij lichamelijk letsel laat de wet zijns in
ziens de mogelijkheid voor het hanteren van een drempel. 1 3 6 Toekenning van zeer 
lage bedragen zal bovendien veelal worden opgevat als een onderwaardering van het 
geschonden belang. 1 3 7 

Voor vergoeding van geringe immateriële schade kan een aantal argumenten 
worden aangedragen. 1 3 8 Ten eerste is de kans dat bij gering leed smartengeld een 
helende werking heeft groter dan wanneer het om zeer ernstige immateriële schade 
zoals bijvoorbeeld affectieschade gaat.1 3 9 Vanuit de benadering die kiest voor het 
therapeutisch effect kan daar dus geen bezwaar tegen worden aangetekend. 1 4 0 Bo
vendien wordt geringe vermogensschade ook niet bij voorbaat onvergoedbaar ge
acht. 1 4 1 Wellicht wegens bovengenoemde redenen trekt de rechtspraak op dit punt 

131 Verheij, NTBR 1998, p. 326. 
132 Of zelfs onbewust. Eykman, WPNR 5572 (1981), p. 462 zegt namelijk in hetzelfde stuk dat smarten

geld eerst aan de orde kan komen daar waar een benadering van de oude toestand niet mogelijk is. 
133 Zie de rechtspraak vermeld bij de letselschadecategorieën met betrekking tot ernstig letsel in Jansen, 

ANWB/VR 2000. 
134 Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 6:106, aant. 13 met verwijzingen. 
135 Overeem, 1979, p. 33-34. 
136 Niet wordt uitgewerkt in welk opzicht de wet deze mogelijkheid biedt. 
137 Lindenbergh, 1998, p. 269-270. Lindenbergh formuleert vervolgens bepaalde rninimumbedragen die 

de rechter zijns inziens moet toekennen als het leed in verband met de ernst daarvan smartengel-
dwaardig is. Bij geestelijk letsel dient minimaal een bedrag van ƒ 10.000,- te worden toegekend, bij 
schending van persoonlijkheidsrechten stelt hij als bodembedrag ƒ 2.000,- voor. Tegen vergoeding 
van gering leed zijn verder Schut, 1991, p. 287 en Wachter, 1978, p. 48-49. 

138 Zie voor een pleidooi voor vergoeding van gering leed Verheij, RMTh 1998, p. 342. 
139 Overeem, VR 1999, p. 162 betwist dit argument echter met de opmerking dat daarvoor geen bewijs 

is en dat vergoeding van gering leed hoge transactiekosten met zich brengt. Of dit betekent dat hij 
terugkomt op zijn standpunt uit Overeem, 1979, p. 33-34 laat hij in het midden. 

140 Opmerkelijk genoeg is Eykman, WPNR 5572 (1981), p. 463-464 echter tegen vergoeding van immate
riële schade die niet het niveau van een objectiveerbare ziekte heeft. 

141 Zie HR 16 oktober 1998, NJ 1999, 196, nt. ARB. Kritisch hierover Kremer, A&V 1999, p. 14-20. 
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geen heel harde grenzen. Ook gering leed wordt soms vergoed. 1 4 2 Ook als het zo 
zou zijn dat toekenning van geringe bedragen zal worden geïnterpreteerd als onder
waardering van de geschonden belangen 1 4 3 lijkt het voorstel om dan maar helemaal 
geen smartengeld toe te kennen geen oplossing. De onderwaardering wordt dan nog 
pijnlijker. Het feit dat het leed gering is, dient derhalve in de hoogte van het smarten
geld tot uitdrukking te komen, maar dient niet i n de weg te staan aan de vestiging van 
de aansprakelijkheid. 1 4 4 

Een derde controverse betreft de vraag of ook aanspraak op smartengeld bestaat 
als redelijkerwijze vaststaat dat de benadeelde zich niet bewust is van zijn toestand. 
In de literatuur is de heersende leer dat geen recht op smartengeld bestaat.1 4 5 Hier
voor worden verschillende argumenten aangedragen: de benadeelde ondervindt geen 
leed, de benadeelde is niet ontvankelijk voor de vreugde die met smartengeld eventu
eel kan worden 'gekocht', de nabestaanden worden ongerechtvaardigd verrijkt door 
het smartengeld. Richtinggevende rechtspraak van de Hoge Raad ontbreekt terza
ke. 1 4 6 

Voor een bepaling van het begrip compensatie is tenslotte nog het Druijff-arrest van 
belang. 1 4 7 In deze zaak heeft de 19-jarige timmerman Druijff als gevolg van een ar
beidsongeval een dwarslaesie opgelopen waardoor hij permanent van een rolstoel 
afhankelijk zal zijn. Hij vorderde ƒ 300.000,- smartengeld. Kantonrechter en Rechtbank 
wezen echter een bedrag van ƒ 200.000,- toe. Bij de Rechtbank had Druijff zich beroe
pen op een rapport van een revalidatiearts waarin stond dat hij baat zou hebben bij 
een regelmatig verblijf i n een land met hogere temperaturen. Een bedrag van 
ƒ 200.000,- smartengeld komt neer op ƒ 8.500,- per jaar, terwijl een eenmalig buiten
lands verblijf van twee weken in de winter — gezien zijn handicap — al ƒ 15.000,- kost. 
De Rechtbank oordeelt het door de Kantonrechter toegekende bedrag van ƒ 200.000,-
desalniettemin redelijk. Druijff gaat in cassatie, maar de Hoge Raad laat het vonnis 
van de rechtbank in stand: "De aard van de onderhavige vergoeding brengt echter 
mee dat deze niet afhankelijk is van de voorgenomen wijze van besteding." 

142 Vgl. ANWB/VR 2000. Zie voor gevallen van licht letsel bijvoorbeeld nrs. 1-6 en zie voor wat betreft 
smartengeld bij niet-letsel bijvoorbeeld nrs. 855-859. Bij de vraag of sprake is van een persoonsaan
tasting in de zin van art. 6:106 lid 1 sub b BW eist de Hoge Raad buiten gekwalificeerde gevallen 
zoals een pricacyschending de aanwezigheid van psychisch of geestelijk letsel. Zie over vergoeding 
van shockschade hiervoor nrs. 92-158 (Hoofdstuk IV). 

143 Of dit zo is hangt af van de gevallen die men onder het vage begrip bagatelschade begrijpt. 
144 Dat de billijkheidsmaatstaf van art. 6:106 BW everunin veel houvast geeft is natuurlijk zo, maar dit 

wordt niet anders door rechtsgevolgen te gaan verbinden aan het eveneens vage begrip 'bagatelscha
de'. 

145 Tegenstanders van toekenning van smartengeld zijn: Emmering, NJB 1967, p. 1182; Knol, 1986, p. 
71; Stolker, RMTh 1988, p. 3-29; Teeuwissen, ANWB/VR 1994, p. 10; Lindenbergh, 1998, p. 55 en 250-
251; Tromp, 1998, p. 113. Voorstanders zijn: Overeem, 1979, p. 30-31; Van Dam, TvC 1991, p. 99 en 
Tjittes, WPNR 6239 (1996), p. 699-700. Overeem gaat er vanuit dat smartengeld hier de functie heeft 
leed te vergelden. Tjittes baseert zich op de genoegdoeningsfunctie. Zie nr. 73. 

146 Zie voor oudere lagere rechtspraak Overeem, 1979, p. 31. Wanneer de benadeelde uit de coma komt 
en blijvend letsel oploopt heeft hij uiteraard wel recht op smartengeld, zie ANWB/VR 2000, nrs. 204, 
207, 208, 214, 223, 226, 227, 234, 236. Zie hiervoor nr. 72. 

147 HR17 november 2000, NJ 2001,215, nt. ARB. Zie over dit arrest en Lindenbergh, Nieuwsbrief Perso
nenschade, 2001, p. 3-7 en Wildenburg, TVP 2001, p. 26-28. 
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In deze uitspraak heeft de Hoge Raad zich derhalve uitgesproken tegen een meer 
op de persoon toegesneden bepaling van het smartengeld. De rechter die over de 
feiten oordeelt, hoeft niet te onderzoeken of het toe te kennen bedrag aan smartengeld 
de benadeelde daadwerkelijk in staat stelt zijn leed te verminderen. Ook het feit dat 
voor de mogelijke besteding van het smartengeld medische argumenten voorhanden 
waren, heeft de Hoge Raad kennelijk niet kunnen overtuigen. 1 4 8 

2.2.4 Preventie en straf 
340 Een aantal auteurs ziet i n vergoeding van immateriële schade een basis voor de 
privaatrechtelijke boete. 1 4 9 V a n Nispen stelt dat art. 6:106 l id 1 sub a B W 1 5 0 als ba
sis voor 'punitive damages' kan dienen indien het vereiste van oogmerk niet al te 
strikt wordt geïnterpreteerd.1 5 1 Andere auteurs hebben deze mogelijkheid evenwel 
van de hand gewezen. 1 5 2 Chao-Duivis lijkt smartengeld en boete als synoniemen te 
beschouwen. 1 5 3 Tenslotte zijn sommige schrijvers van mening dat i n de genoegdoe
ningsfunctie tot op zekere hoogte een element van straf ligt besloten. 1 5 4 

Vooral i n relatie tot onrechtmatige perspublicaties hebben veel auteurs gepleit voor 
hogere bedragen aan smartengeld. 1 5 5 Hoewel daarbij termen als 'preventie', 'pr ikkel ' 
en 'afschrikkende werking' werden gebezigd, werd vaak uitdrukkelijk afstand geno
men van woorden als '(private) straf', 'punitive damages', 'vindictive damages' of 
'exemplary damages'. 1 5 6 Toekenning van een preventieve functie aan smartengeld 
betekent volgens die schrijvers dus kennelijk niet dat smartengeld zich ontwikkelt tot 
een private boete. 

Lindenbergh stelt preventie en straf wel met elkaar gelijk. 1 5 7 Hij is van mening 
dat art. 6:106 B W een recht op schadevergoeding constitueert en geen ruimte biedt 

148 Omdat in deze zaak medisch vaststond dat het slachtoffer baat had bij regelmatig verblijf in een 
warm land, had het slachtoffer beter kunnen betogen dat sprake was van vermogensschade. Vgl. 
terecht A-G Spier, nrs. 3.8-3.10 van zijn conclusie voor dit arrest. 

149 Zie voor een overzicht Verheij, AA 1997, p. 71-81. 
150 Volgens deze bepaling bestaat een recht op smartengeld indien de aansprakelijke persoon het 

oogmerk had immateriële schade toe te brengen. 
151 Van Nispen, 1988, p. 52-53. Zie ook Slok en Van, NJB 1990, p. 1827-1828 en Schirmeister, 1996, p. 

158-159. 
152 Tjittes, VA 1994, p. 108-109; Eisen, 1995, Rechtshulp, p. 7-12 en idem, 1997, p. 93-107. 
153 Chao-Duivis, 1994, p. 61 schrijft: "Art. 6:106 NBW opent de mogelijkheid van vergoeding van 

immateriële schade, oftewel 'punitive damages'." Verder heeft zij betoogd dat in bepaalde gevallen 
de aansprakelijke persoon gedwongen moet worden de schade van het slachtoffer zelf te betalen, 
zonder terug te kunnen vallen op een verzekeraar. Hoewel dit een vorm van straf is, staat het 
volgens Chao-Duivis niet haaks op het geldende schadevergoedingsrecht, zie Chao-Duivis, NJB 1990, 
p. 513-520 en idem, 1993, p. 1-28. Hiertegen Lindenbergh, Nemesis 1995, p. 126-132 en idem, 1998, 
p. 31-33. 

154 Bolt en Lensing, 1993, p. 80-81 en interventie van Van Dam tijdens de vergadering, NVvR 1994, p. 
63. 

155 De Brauw, 1967, p. 67; Mout, 1978, p. 144; Boukema, NJB 1979, p. 850; Bunschoten, Tijdschrift voor 
Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 1987, p. 674; Mendel, 1980, p. 91-95. Zie hiervoor nr. 242. 

156 Zie hiervoor nr. 242. 
157 Lindenbergh, 1998, p. 46. 
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voor expliciete vormgeving van de preventiefunctie. 1 5 8 Opvallend is we l dat hij er
kent dat de grens tussen compensatie en straf bij de toekenning van smartengeld 
wegens de inbreuk op persoonlijkheidsrechten niet gemakkelijk is te trekken. Letterlijk 
spreekt hij van "(d)e min of meer vloeiende lijn tussen schadevergoeding en boete op 
dit gebied/ ' 1 5 9 V a n Schaik heeft tenslotte gepleit voor overneming van de Duitse 
benadering. Preventie impliceert volgens hem geen verkapte invoering van 'punitive 
damages'. 1 6 0 

Incidenteel heeft een lagere rechter ervan blijk gegeven smartengeld als een private 
straf te zien door geen smartengeld toe te kennen omdat de pleger van de onrechtma
tige daad al strafrechtelijk veroordeeld was. 1 6 1 Deze uitspraak mag echter als een 
uitzondering worden beschouwd. 1 6 2 

2.2.5 Nevenfunctie: vergoeding moeil i jk aantoonbare vermogensschade 
341 Ui t de parlementaire geschiedenis blijkt dat smartengeld ook de functie kan 
hebben moeilijk aantoonbare vermogensschade te vergoeden. 1 6 3 Deze functie heeft 
geen aanleiding gegeven tot veel discussie. De Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid 
was in 1978 positief 1 6 4, maar literatuur is over het algemeen kritisch. V a n Wassenaer 
van Catwijck stelt dat i n de praktijk smartengeld veelal een 'stoplap-functie' ver
vul t . 1 6 5 Dat w i l zeggen dat met smartengeld een aantal niet goed te kwantificeren 
schadeposten wordt vergoed. Hij poneert de stelling dat hoe vollediger het vangnet 
is waarmee personenschade wordt vergoed, hoe minder groot het 'smartengeld-vang
net' dient te zijn. Dit zou zijns inziens de verklaring kunnen zijn voor het feit dat i n 
België het smartengeldniveau hoger ligt dan i n Nederland: de Nederlandse sociale 
voorzieningen zijn namelijk beter. 

158 Lindenbergh, 1998, p. 45-49. Hij is overigens ook geen voorstander van een expliciete regeling van 
de privaatrechtelijke boete los van art. 6:106 BW. Hij ziet meer in een ruime interpretatie van art. 
6:104 BW (winstafdracht), zie ook p. 31-33. Overeem, 1979, p. 54 beschouwt de preventie werking 
van smartengeld als niet meer dan een neveneffect en niet als hoofddoel. 

159 Lindenbergh, 1998, p. 153. 
160 Van Schaik, Mediaforum 1999, p. 169-173. Invoering van 'punitive damages' is in zijn optiek niet aan 

de rechter. 
161 Hof Amsterdam 22 oktober 1975, NJ 1977, 282. In een zaak uit 1975 was een achttienjarige vrouw 

door haar vader eenmaal gedwongen tot gemeenschap als gevolg waarvan zij van een kind was 
bevallen. Wonderlijk detail: de vader had de gemeenschap afgedwongen door de eenmalige dreiging 
van de flat af te springen waarin zijn dochter een kamer had. Het Hof Amsterdam wees de vorde
ring tot smartengeld (ƒ 5.000,-) van de vrouw af omdat smartengeld geen adequaat middel zou zijn 
om haar immateriële schade ongedaan te maken. Toekenning van een geldsom zou neerkomen op 
een private straf en eiseres had door de strafrechtelijke veroordeling van haar vader reeds voldoende 
genoegdoening gekregen, aldus het Hof. 

162 Dat zij weinig 'sex appeal' heeft gehad moge onder meer blijken uit de jurisprudentie-verzamelingen 
terzake van schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik van Warnink, 1995 en Lünne-
mann, Piechocki, 2001. 

163 Zie hierboven nr. 336. 
164 Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, Deel 1, 1978, p. 40. 
165 Noot onder Hof Amsterdam 27 juni 1991, VR 1991, nr. 142. 

413 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

Mout vindt dat vermogensschade en immateriële schade duidelijk moeten worden 
onderscheiden. Moeilijk aantoonbare vermogensschade blijft vermogensschade en kan 
door de rechter eventueel ex aequo et bono worden begroot. 1 6 6 

Lindenbergh is van mening dat indien mocht blijken dat de vergoeding van vermo
gensschade onbevredigend werkt, op dat gebied een oplossing moet worden gevon
den. 1 6 7 

166 Mout, 1978, p. 145-146. 
167 Lindenbergh, 1998, p. 49-50. Kritisch ook Overeem, 1979, p. 67. 
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F R A N K R I J K 

1. Functies van het schadevergoedingsrecht168 

342 De overgrote meerderheid van de Franse schrijvers ziet herstel ('réparation') als 
de primaire functie van het aansprakelijkheidsrecht. 1 6 9 Daarnaast wordt het aanspra
kelijkheidsrecht in toenemende mate gebruikt ter preventie van schade, ter bestraffing 
('peine privée') en ter bereiking van wat als 'rétablissement de la légalité' wordt 
aangeduid. 1 7 0 Deze nevenfuncties van het aansprakelijkheidsrecht worden echter niet 
gerealiseerd door de toekenning van schadevergoeding, maar door onder andere — 
kort gezegd — een rechterlijk verbod of bevel, door de oplegging van een dwang
som 1 7 1 , door reële executie en door de opheffing van een onrechtmatige toestand. 
Het gaat dan dus niet meer om functies van de toekenning van schadevergoeding. Dit 
is slechts anders voor de straffunctie. De wet fixeert soms bijvoorbeeld de schadever
goeding. Deze krijgt daardoor het karakter van een boete indien de werkelijk geleden 
schade geringer is. Rechters hebben voorts de mogelijkheid om schadevergoeding een 
punitief karakter te geven vanwege de hen door het Cour de cassation toegestane 
bevoegdheid de schade te waarderen. 1 7 2 Verder is in de literatuur betoogd dat de 
toekenning van schadevergoeding in bepaalde gevallen de functie heeft de aansprake
lijke te straffen. 1 7 3 

Volgens het Cour de cassation heeft de toekenning van schadevergoeding echter 
maar één doel, te weten herstel: 

"(...) le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible 
l'équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime dans la situation où elle se 
serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (...)"174 

168 In Frankrijk bestaat geen goed equivalent van het begrip 'schadevergoedingsrecht'. Men spreekt van 
Ta responsabilité civile' dat ziet op zowel contractuele aansprakelijkheid als op aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad. Dit is hier vertaald met 'schadevergoedingsrecht', aangezien het begrip 'aan
sprakelijkheidsrecht' in Nederland vaak een beperktere strekking heeft, te weten de aansprake
lijkheid uit onrechtmatige daad, zie bijvoorbeeld het handboek van Van Dam, 2000. Wat betreft de 
verhouding tussen contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad geldt 
de regel van 'non-cumul': is er contractuele aansprakelijkheid, dan kan de benadeelde zijn vordering 
niet baseren op de onrechtmatige daad. Zie voor deze en andere eigenaardigheden uitgebreid Viney, 
1995, Chapitre 3 en beknopt Conte/Maistre du Chambon, 2000, nrs. 1, 24-25. 

169 Onder andere: Viney, 1988, nr. 2; Le Roy, 1998, nr. 2; Bénabent, 1999, nr. 695; Mazeaud-Tunc 1,1965, 
nr. 208; Jourdain, 1998, p. 149. 

170 Viney, 1988, nrs. 4-13. 
171 Hoewel Viney, 1988, nr. 6 hier toegeeft dat het terrein van het aansprakelijkheidsrecht strikt geno

men wordt verlaten. 
172 Viney, 1988, nr. 6 en zie verder nr. 343. 
173 Zie vooral Hugueney, 1904 en Starck, 1947. De verhandeling van Hugueney beperkt zich overigens 

niet tot het aansprakelijkheidsrecht. 
174 Civ. 2e 28-10-1954, JCP 1955, II, 8765. 
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Andere functies dan herstel spelen in de jurisprudentie officieel dan ook geen enkele 
ro l . 1 7 5 

Denkbaar is dat i n verband met de doelstelling van herstel de vergoeding i n natura 
voorop zou staan. 1 7 6 Dat is echter niet het geval. Op het gebied van de onrechtmati
ge daad geeft de wet geen voorkeur voor een bepaalde modaliteit. Ten aanzien van 
het contractenrecht lijkt de wet zelfs expliciet de voorkeur te geven aan vergoeding 
i n geld. 1 7 7 De benadeelde heeft geen recht op vergoeding i n natura, aangezien de 
rechter een discretionaire bevoegdheid heeft ten aanzien van de keuze tussen vergoe
ding in natura of de toekenning van schadevergoeding 1 7 8. 1 7 9 In de praktijk komt 
de toekenning van schadevergoeding het meeste voor. 1 8 0 

De herstelfunctie heeft wèl direct gevolgen voor de bepaling van de omvang van de 
geleden schade. Ui t de herstelfunctie wordt namelijk het beginsel van de 'réparation 
integrale' afgeleid: vergoed moet worden de totale schade en niets dan de schade. 1 8 1 

De ernst van de fout van de veroorzaker van de schade mag derhalve geen invloed 
hebben op de hoogte van de schadevergoeding. 

2. Functies van smartengeld 

343 De herstelfunctie van het schadevergoedingsrecht levert problemen op i n relatie 
tot immateriële schade. 1 8 2 Deze is naar haar aard immers niet reparabel. Daarom 
heeft de i n de literatuur ontwikkelde gedachte van de 'peine privée' zich vooral ten 
aanzien van smartengeld gemanifesteerd. 1 8 3 Z o hebben Hugueney 1 8 4 en D u p i -

175 Zie evenwel hierna nr. 343. 
176 Vergoeding in natura dient goed te onderscheiden worden van 'la suppression de l'illicite' (Te ré

tablissement de la légalité'), vgl. Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nr. 2440-2446. 
177 Art. 1142 Cc bepaalt dat "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts 

en cas d'inexécution". 
178 Bij wijze contrast met 'réparation en nature' wordt hier wel gesproken van 'réparation par equiva

lent', vgl. Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nr. 2452. 
179 Viney, 1988, Chapitre I; Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nrs. 2447-2451. Bénabent, 1999, nr. 696 is 

kritisch over de keuzevrijheid die de rechter toekomt. Hij is van mening dat aan vergoeding in 
natura voorrang toekomt aangezien het beter past bij de herstelfunctie van het aansprakelijkheids
recht. Sériaux, 1992, nr. 145 noemt als voordeel van vergoeding in geld dat het slachtoffer vrij is in 
het gebruik daarvan. De benadeelde mag een aanbod van de aansprakelijke tot vergoeding in nature 
overigens niet weigeren, vgl. Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nr. 2448. 

180 Sériaux, 1992, nr. 145; Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nr. 2452. 
181 Mazeaud-Chabas Hl, 1978, nr. 2332; Viney, 1988, nr. 57; Sériaux, 1992, p. 484; Le Roy, 1998, nr. 2; 

Benabent, 1999, nr. 695; Lambert-Faivre, 2000, nrs. 87-88. Sériaux en Lambert-Faivre spreken overi
gens in dit verband van twee beginselen: 1) de totale schade moet worden vergoed en 2) niets dan 
de schade moet worden vergoed. Dit laatste beginsel wordt door Lambert-Faivre aangeduid als het 
'principe indemnitaire'. Zij noemt als derde beginsel dat de schade 'réel' moet zijn. Het beginsel van 
de 'réparation intégrale' wordt door haar gelijk gesteld met het Engelse beginsel van 'full compen
sation'. 

182 Vgl. Jourdain, 1998, p. 132-133. 
183 Invloedrijk op dit punt is met name de dissertatie van Starck, 1947. De fakkel wordt thans gedragen 

door Roland en Boyer in hun bewerking van het meergenoemde handboek van Starck: Obligations, 
1. Responsabilité délictuelle, 1996. 

184 Hugueney, 1904, p. 269-278. 
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chot 1 8 5 i n het verleden betoogd dat de toekenning van smartengeld geen schadever
goeding, maar bestraffing is en dat preventie dus een grote rol speelt. Carval wijst 
erop dat dergelijke ideeën voor de hand liggen gezien de aard van de inbreuken. In 
geval van belediging of aantasting van de privacy bijvoorbeeld, valt de veroorzaker 
veelal een ernstig verwijt te maken. 1 8 6 Roland en Boyer zien i n de vergoeding van 
immateriële schade een "(...) survie de l'idée de peine privée." 1 8 7 Hier in zien zij ove
rigens geen reden om smartengeld af te schaffen. Zij zijn voorstander van een prakti
sche benadering waarin per geval wordt bekeken in hoeverre vergoeding van immate
riële schade gerechtvaardigd is: 

" A u demeurant, cette discussion abstraite ne saisit pas la diversité des situations que l'on 
range sous ce même vocable de dommage moral. Il convient de faire les distinctions qui 
s'imposent (...)"188 

De meerderheid van de schrijvers verbindt geen radicale consequenties aan het onver-
goedbare karakter van immateriële schade. Viney stelt dat smartengeld niet 'répara
trice', maar 'satisfactoire' van karakter is, maar merkt op dat dit begrip "(...) reste 
orientée vers la compensation ou l'atténuation des dommages déjà réalisés." 1 8 9 Ook 
Lambert-Faivre spreekt van het 'caractère satisfactoire' van de smartengeldvergoeding. 
Volgens haar vervult smartengeld allereerst een symbolische rol. Door de toekenning 
van smartengeld wordt het slachtoffer als persoon, lichaam en ziel , erkend: 

"C'est en bref la reconnaissance de sa 'personne', corps et âme, dans toute son identité 
et son individualité irréductible à toute autre. La psychologie des victimes témoigne de 
la pérennité des représentations anthropologiques ancestrales, si prégnantes dans la Bible 
où le sang est principe vital, siège de l'âme (Gen 9-6, Lv 1-5, Mt 26-6)."190 

De toekenning van smartengeld heeft voorts een positief effect op het verloop van het 
herstel van het slachtoffer. Tenslotte heeft volgens haar de toekenning van smarten
geld in geval van lichamelijk letsel de functie om het slachtoffer i n de gelegenheid te 
stellen zichzelf enige vreugde te verschaffen. De gebroeders Mazeaud en Tune wijzen 
erop dat niet alleen immateriële schade, maar ook vermogensschade niet wordt gere
pareerd in de letterlijke z in van het woord . 1 9 1 De benadeelde wordt slechts de moge
lijkheid gegeven om zichzelf een genoegdoening te verschaffen die opweegt tegen het 
geleden verlies. De schade wordt niet gerepareerd (hersteld), maar gecompenseerd; de 
werkelijke rol van het schadevergoedingsrecht is dan ook 'satisfactoire'. A ldus gebrui
ken zij de begrippen 'compensatie' en 'genoegdoening' als synoniemen die geplaatst 
zijn tegenover het begrip 'réparation'. 

185 Dupichot, 1969, met name nrs. 173-176, 202-203 en 213. 
186 Carval, 1995, nr. 23. 
187 Starck, Roland, Boyer, 1996, nr. 118. 
188 Starck, Roland, Boyer, 1996, nr. 119. 
189 Viney, 1988, nr. 3. 
190 Lambert-Faivre, 2000, nr. 90. 
191 Mazeaud-Tunc 1, 1965, nr. 313. 
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Omdat de reparatiefunctie problematisch is bij immateriële schade, wordt ook het 
daaruit afgeleide beginsel van de 'réparation intégrale' ondergraven. Viney stelt zelfs: 

"(...) la notion de réparation intégrale n'a aucune signification en ce qui concerne le 
dommage moral (...)"192 

Uit onderzoek van Bourrié-Quenillet is gebleken dat rechters bij wijze van straf het 
smartengeld soms extra hoog vaststellen. 1 9 3 Di t is niet in overeenstemming met het 
beginsel van de 'réparation intégrale'. Paradoxaal genoeg wordt deze gang van zaken 
mogelijk gemaakt door de wijze waarop het Cour de cassation daaraan uitleg geeft. 
Dit beginsel brengt volgens hem namelijk mee dat de schade concreet moet worden 
gewaardeerd. 1 9 4 Slechts de rechter die over de feiten oordeelt, is hiertoe in staat. Het 
Cour de cassation stelt zich terughoudend op om niet in feitelijke vragen betreffende 
de omvang van de schade betrokken te raken. Dit stimuleert feitelijke rechters om 
geen inzicht te geven in de door hen gebruikte methode aangezien dit hun uitspraken 
i n cassatie kwetsbaar kan maken. 1 9 5 

Schade moet i n dit verband overigens objectief worden opgevat. Het Cour de 
cassation heeft namelijk beslist dat ook een comapatiënt recht heeft op smartengeld. 
Het overwoog dat "(...) l 'indemnisation d 'un dommage n'est pas fonction de la repré
sentation que s'en fait la victime (,..)"196 

In Frankrijk worden geen eisen gesteld aan de ernst van de immateriële schade. 1 9 7 

192 Viney, 1988, nr. 152. 
193 Bourrié-Quenillet, 1983, p. 100 aangehaald door Viney, 1988, nr. 6. Zie in dat verband ook Carval, 

1995, nr. 29. 
194 Viney, 1988, nr. 64. 
195 Viney, 1988, nrs. 63-66. 
196 Crim. 3-4-1978, JCP 1979, II, 19168. Zie hiervoor nr. 76. 
197 Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nr. 1554 met verwijzingen. 
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Hoofdstuk VIII, Functies van smartengeld 

1. Functies van het schadevergoedingsrecht 

344 De vraag naar de functie van het schadevergoedingsrecht wordt vooral gesteld in 
relatie tot het onrechtmatige daadsrecht ('tort law') . 1 9 8 De meeste schrijvers zijn van 
mening dat schadevergoeding ('compensation') de primaire functie is van 'the law of 
torts', hoewel deze functie 'not a monopolistic one' i s . 1 9 9 Daarnaast worden sprei
ding van schade, straf, afschrikking ('deterrence') en ook ongedaanmaking van onge
rechtvaardigde verrijking ('law of restitution') genoemd. 2 0 0 De meeste schrijvers 
hebben enige reserves met betrekking tot de functie van 'deterrence'. Markesinis en 
Deakin noemen als bezwaren: de omvang van het te betalen bedrag aan schadever
goeding is i n principe niet gerelateerd aan de mate waarin de aansprakelijke een 
verwijt kan worden gemaakt; het onrechtmatige daadsrecht geeft geen duidelijke 
regels, zodat rechtssubjecten van tevoren niet weten waar ze aan toe zijn; i n de meeste 
gevallen is de schade een gevolg van een simpele fout; de betaling van schadevergoe
ding is minder afschrikwekkend dan een strafrechtelijke sanctie als gevangenisstraf 
en tenslotte faalt 'deterrence' als de dader te arm is om te betalen. 2 0 1 

Weir kent verder nog een belangrijke plaats toe aan handhaving van rechten ('vin
dication of rights'): 

"It might, however, be better to admit that in addition to its more obvious function of 
redressing harms the law of tort also vindicates rights: it has a constitutional function as 
well as a compensatory function."202 

Weir stelt dat een zekere mate van spanning bestaat tussen 'compensation' en 'v in
dication' die dialectisch tot ui tdrukking komt tussen de 'tort of negligence' en 'tres
pass'. Hij besluit met de woorden: 

"(...) and there have been disagreeable signs that vindication has not been the clear 
winner."2 0 3 

198 McGregor, 1997 wijdt geen speciale aandacht aan de functie van schadevergoeding wegens wanpres
tatie of onrechtmatige daad. Ook werken op het gebied van contractenrecht gaan niet uitgebreid op 
de functie van schadevergoeding in, vgl. Chitty, 1999 en Treitel, 1999. Ook schrijvers die uitgaan van 
een 'law of obligations, schrijven niet uitgebreid over de functie van schadevergoeding, bijvoorbeeld 
Tettenborn, 1984. 

199 Markesinis and Deakin, 1999, p. 41. 
200 Zie Markesinis and Deakin, 1999, p. 36-41 die ook nog verzoening ('appeasement') en 'justice' 

noemen met de aantekening dat deze tegenwoordig aan belang hebben ingeboet; Williams, [1951] 
CLP 137 zoals geciteerd door Lunney/Oliphant, 2000, p. 18-22; Winfield and Jolowicz, 1998, p. 11-12. 
Zie voor 'loss spreading' ook Fleming, 1998, p. 11-12. 

201 Markesinis and Deakin, 1999 p. 37-38. 
202 Weir, 1992, p. 6. 
203 Weir, 1996, p. 17. 
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'Vindication of rights' is in het algemeen een functie van 'damages at large' 2 0 4 en 
'torts actionable per se'. 2 0 5 

Schadevergoeding als primaire functie brengt het principe van ' ful l compensation' 
met zich. Voor het contractenrecht betekent dit dat de benadeelde in de situatie moet 
worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst wel zou zijn 
nagekomen. Voor het onrechtmatige daadsrecht houdt dit in dat de benadeelde in de 
positie dient te worden gebracht waarin hij z ich zou hebben bevonden indien de on
rechtmatige daad niet zou zijn gepleegd. M e n spreekt hier van restitutio in inte
grum.206 

2 . Functies van smartengeld 

345 Restitutio i n integrum levert bij personenschade problemen op. Herstel i n de oude 
toestand is hier onmogelijk. Veelal spreekt men daarom in plaats van restitutio i n inte
grum van 'fair compensation'. 2 0 7 Markesinis and Deakin gebruiken daarnaast ook 
de term 'satisfaction'. 2 0 8 

Hoewel men zich in Engeland dus bewust is van de bijzondere problemen die 
vergoeding van immateriële schade met z ich brengt, trekt men hier i n het algemeen 
geen bijzondere conclusies uit. Vergoeding van immateriële schade wordt dan ook 
voornamelijk vanuit een compensatie-invalshoek bekeken. Behoefte aan verdere uitdie
ping van de problematiek is er blijkbaar niet en theorievorming op dit punt is dan ook 
schaars. 

Een uitzondering vormt het werk van Ogus. 2 0 9 Hij onderscheidt een drietal moge
lijke benaderingen ('approaches' 2 1 0) van smartengeld. In de eerste plaats een 'concep-
tual approach1 waarbij het enkele feit van de 'injury' recht geeft op schadevergoeding. 
Ten tweede een 'personal approach1 waarin alleen smartengeld wordt toegekend, 
indien de levensvreugde van het slachtoffer daadwerkelijk is afgenomen. Tenslotte een 
'functional approach' waarin beslissend is of het toewijzen van smartengeld in staat is 
de levensvreugde van het slachtoffer te verhogen. 

In de 'conceptual approach' wordt de menselijke persoonlijkheid gezien "as a 
combination of a large number of patrimonial rights which are independent of 'fee-

204 Winfield & Jolowicz, 1998, p. 744. In dezelfde zin Fleming, 1998, p. 658 die opmerkt dat een (te) ge
ring bedrag aan schadevergoeding de aantasting van de reputatie in de ogen van derden zou 
bagatelliseren. Zie hiervoor nr. 270. Zie voor 'damages at large' hiervoor nr. 46. 

205 Winfield and Jolowicz, 1998, p. 63. Zie over 'torts actionable per se' hiervoor nr. 44. 
206 Winfield and Jolowicz, 1998, p. 757. McGregor, 1997, nr. 11 en Markesinis and Deakin, 1999, p. 731 

reserveren de term restitutio in integrum alleen voor schadevergoeding bij onrechtmatige daad. 
207 Salmond and Heuston, 1996, p. 502; Harman LJ in Warren v. King [1964] 1 WLR 1,9. Winfield and 

Jolowicz, 1998, p. 757 vinden ook 'compensation' een niet 'wholly apt expression' en gebruiken 
'notional theoretical compensation' om aan te geven dat werkelijke vergoeding, 'actual compensa
tion', niet mogelijk is. 

208 Markesinis and Deakin, 1999, p. 731. 
209 Ogus, 35 MLR 1 (1972) en idem, 1973, p. 206-218, zie ook hiervoor nr. 80. 
210 Hij gebruikt dus niet het woord functie. 
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lings' or 'sentiments'." 2 1 1 Deze benadering vindt haar parallel in het vermogensrecht. 
De inbreuk op een vermogensrecht geeft recht op schadevergoeding zonder dat de 
benadeelde van de schade op de hoogte is. De 'conceptual approach' is daarom objec
tief. Schade is i n deze benadering gelijk te stellen met de enkele rechtsinbreuk. De 
'personal approach' betrekt daarentegen wel de gevoelens van de benadeelde in de 
schadebalans. Schade bestaat hier uit een reductie van 'happiness'. Ook in de derde 
benadering, de 'functional approach', wordt i n termen van geluk/ongeluk gedacht. 
Schadevergoeding wordt hier echter slechts toegekend voor zover zij de benadeelde 
effectief 'consolation' kan verschaffen. De rechter moet hier dus niet het verminderde 
geluk op een bepaald bedrag waarderen zoals hij doet i n de 'personal approach', maar 
hij dient de benadeelde een som te geven die het hem mogelijk maakt z ich 'alternative 
pleasure' te verschaffen. 

Bovenstaande drie benaderingen zijn volgens Ogus ideaal-typisch. Hoewel het 
Engelse recht niet identiek is aan één van deze drie benaderingen, signaleert Ogus een 
ontwikkeling in de richting van de 'conceptual approach'. Bij de vaststelling van 
smartengeld baseert de rechter zich immers op de bedragen die i n andere zaken zijn 
toegekend. Voor elke categorie van leed geldt een boven- en een ondergrens. Het gaat 
dus i n wezen om een tarievenstelsel waarbij in belangrijke mate wordt geabstraheerd 
van de concrete omstandigheden van het geval. De conceptuele benadering wordt 
daarbij echter niet helemaal gevolgd, aangezien geen volledige abstrahering plaats
vindt. De rechter kent immers ook gewicht toe aan de functie die bijvoorbeeld het 
geamputeerde been voor de benadeelde had. Het verlies van een been is voor een 
atleet ernstiger dan voor een schaakspeler. De conceptuele benadering heeft verder 
ook invloed gehad op de rechtspraak inzake chronisch bewustelozen. Het House of 
Lords heeft i n West v. Shepard bepaald dat comateuze slachtoffers recht hebben op 
smartengeld. 2 1 2 

Ogus zelf kiest uiteindelijk voor de 'functional approach'. 2 1 3 Deze benadert de 
primaire functie van het schadevergoedingsrecht — het brengen van de benadeelde in 
de positie waarin hij zich zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben 
bevonden (restitutio in integrum) — het meeste. Het smartengeld stelt de benadeelde 
i n staat 'alternative pleasure' te kopen. Een consequentie van deze benadering zou zijn 
dat de benadeelde geen smartengeld toekomt voor geleden pijn, omdat deze immers 
niet meer bestaat. Ogus w i l op dit punt echter niet onverkort vasthouden aan de 
functionele benadering. De aansprakelijke persoon zou er dan immers baat bij hebben 
de schade langzaam af te wikkelen. 2 1 4 

Geringe fysieke en psychische schade komt blijkens de 'Guidelines for the assess-
ment of general damages in personal injury cases' 2 1 5 i n bepaalde gevallen voor ver
goeding in aanmerking. Voor 'minor psychiatrie damage' geldt een richtlijn van £ 500-
1,500. In deze categorie valt ook die psychische schade waarvoor geen hulp is gezocht. 

211 Ogus, 35 MLR 8 (1972). 
212 [1964] AC 326, zie hiervoor nr. 79. 
213 Ogus, 35 MLR 15-17 (1972). 
214 Ogus, 35 MLR 16 (1972). 
215 Guidelines for the assessment of general damages in personal injury cases, 2000. 
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Voor schade aan haar die geen permanente gevolgen heeft, kan smartengeld worden 
toegekend in de orde van £ 2,000 tot 3,500. 
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C O N C L U S I E H O O F D S T U K V I I I 

1. Inleiding 

346 Centraal staat in dit hoofdstuk de vraag wat de functie(s) is (zijn) van vergoeding 
van immateriële schade. Daartoe is in de eerste plaats onderzocht welke functie(s) het 
schadevergoedingsrecht heeft. Vervolgens is behandeld welke functie(s) smartengeld 
heeft volgens de wetgever, de jurisprudentie en de literatuur. 

In Duitsland en Nederland heeft smartengeld een dubbele functie: compensatie en 
genoegdoening. In het onderstaande wordt eerst kort stil gestaan bij het ontstaan van 
de genoegdoeningsfunctie (nrs. 347-348). Vervolgens komt de vraag naar de hiërarchie 
tussen beide functies aan de orde (nr. 349). Daarna wordt behandeld wat de compen
satie- respectievelijk de genoegdoeningsfunctie inhouden (nrs. 350 respectievelijk 351-
353). N r . 354 gaat in op de preventiefunctie bij schending van persoonlijkheidsrechten 
en nr. 355 bevat mijn eigen visie. 

2. Vergoeding van immateriële schade moeilijk inpasbaar 

2.1 Functies van het schadevergoedingsrecht 

347 In Duitsland, Frankrijk en Engeland is herstel de primaire functie van het schade
vergoedingsrecht. 2 1 6 De benadeelde diént in de toestand terecht te komen waarin hij 
zonder het onrechtmatige optreden terecht zou zijn gekomen. In Duitsland blijkt dit 
zelfs uit de wet. Alleen in Nederland is de heersende mening in de literatuur dat 
compensatie de primaire functie is van het schadevergoedingsrecht. 2 1 7 

Naast herstel of compensatie worden in alle vier de landen neven- of secundaire 
functies i n de literatuur genoemd: straf, preventie, genoegdoening, rechtshandhaving, 
voorkoming van ongerechtvaardigde verrijking, schadespreiding en kostenallocatie. 
Compensatie of herstel blijft echter de centrale functie van het schadevergoedings
recht. 

2.2 Genoegdoening als oplossing 

348 Herstel respectievelijk compensatie zijn de primaire functies van het schadevergoe
dingsrecht. In elk van de onderzochte rechtsstelsels bestaat echter het gevoel dat leed 
(immateriële schade) noch hersteld noch gecompenseerd kan worden, omdat geld en 
leed van een verschillende orde zi jn . 2 1 8 Weliswaar kan de benadeelde zich met geld 

216 Zie hiervoor nrs. 321,342 en 344. In Engeland spreekt men weliswaar van 'compensation', maar hier
uit wordt het beginsel van de 'full compensation' afgeleid en dat houdt in dat de benadeelde in de 
vroegere toestand hersteld moet worden. 

217 Zie hiervoor nr. 333. 
218 Zie hiervoor nrs. 323, 334, 343 en 345. 
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vreugde kopen, maar mensen verschillen onderling nu eenmaal sterk en met de toe
wijzing van smartengeld staat niet vast dat de benadeelde met behulp daarvan zijn 
leed tot nu l kan reduceren. O m te bepalen hoeveel geld een benadeelde nodig heeft, 
zou een diepgaande studie van zijn persoonlijkheid noodzakelijk zijn. Di t is noch 
praktisch noch principieel aanvaardbaar. 2 1 9 In de literatuur zijn functies of benade
ringen van smartengeld die deze consequentie hadden dan ook nooit aanvaard. 2 2 0 

Ook in Nederland heeft de Hoge Raad zich uitgesproken tegen een meer op de per
soonlijke omstandigheden van het slachtoffer toegespitste bepaling van de hoogte van 
het smartengeld. 2 2 1 De feitelijke rechter hoeft zich volgens de Hoge Raad niet bezig 
te houden met de vraag of het bedrag aan smartengeld dusdanig is dat het slachtoffer 
er zijn leed mee kan verzachten. 

Met de erkenning dat herstel of compensatie van immateriële schade niet mogelijk 
was, werd de functie van smartengeld tot een probleem. Hoe viel de toekenning van 
smartengeld juridisch te rechtvaardigen? De mate waarin rechtsgeleerden, rechters en 
wetgevers ernaar hebben gestreefd om dit probleem tot een oplossing te brengen, ver
schilt. Globaal kan worden gezegd dat in Duitsland en Nederland het dogmatische 
onbehagen het grootst was. In deze twee landen heeft de rechter respectievelijk de 
wetgever smartengeld van een tweede functie voorzien, te weten de genoegdoenings
functie. In Engeland en Frankrijk is een dergelijke stap niet gezet. 

De Engelse reactie op bovengenoemd probleem is ronduit laconiek. Auteurs noch 
rechters verbinden consequenties aan het feit dat leed niet op dezelfde wijze als 
vermogensschade vergoedbaar i s . 2 2 2 Zo blijft smartengeld gesitueerd in de sfeer van 
'compensation'. De meeste auteurs stellen eenvoudig dat herstel (restitutio i n inte-
grum) van leed door geld niet mogelijk is en spreken daarom niet van ' ful l compen
sation', maar van 'fair compensation'. 

In Frankrijk houdt het Cour de cassation onverminderd vast aan de primaire 
functie van het schadevergoedingsrecht, te weten 'réparation'. 2 2 3 De literatuur biedt 
evenwel meer pluriformiteit. Dat leed niet op gelijke wijze als vermogensschade kan 
worden gerepareerd komt soms terminologisch tot uitdrukking door met betrekking 
tot smartengeld niet te spreken van 'réparation' of 'compensation', maar van 'satisfac-
t ion ' . 2 2 4 De terminologie is op dit punt echter niet vast. In Frankrijk bestaat verder 
aandacht voor de symbolische rol die smartengeld heeft, te weten maatschappelijke 
erkenning van het ondervonden leed. Tenslotte karakteriseert een hardnekkige onder
stroom smartengeld als 'peine privée'. 

In Duitsland heeft de moeilijke inpasbaarheid van smartengeld in de primaire 
functie van het schadevergoedingsrecht het B G H in 1955 gebracht tot de uitspraak dat 
smartengeld geen schadevergoeding in de eigenlijke z in van het woord i s . 2 2 5 Daarom 
erkende het B G H toen naast de compensatiefunctie nog een tweede functie, te weten 

219 Lorenz, 1981, p. 112 en 114-115, zie hiervoor nr. 332. 
220 Gedoeld wordt op 'Überwindungsfunktion' in Duitsland (nr. 332) en de 'functional approach' in 

Engeland (nr. 345). 
221 HR 17 november 2000, NJ 2001, 215, nt. ARB, zie hiervoor nr. 339. 
222 Zie hiervoor nr. 345. 
223 Zie hiervoor nr. 342. 
224 Zie hiervoor nr. 343. 
225 BGHZ 18, 149 (6-7-1955), zie hiervoor nr. 323. 
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de genoegdoeningsfunctie. Deze functie had specifiek tot doel om bij de vaststelling 
van smartengeld een basis te verschaffen voor het meewegen van de schuldgraad van 
de aansprakelijke en de vermogenstoestand van partijen. Het begrip genoegdoening 
i n relatie tot smartengeld was afkomstig uit het Zwitserse recht en uit de Duitse litera
tuur van de negentiende eeuw. 2 2 6 Wat precies onder genoegdoening moet worden 
verstaan is niet duidelijk. De genoegdoeningsfunctie heeft in de literatuur veel aanlei
ding gegeven tot discussie. 2 2 7 

Tenslotte is ook in Nederland een spanning ervaren tussen de vergoeding van 
immateriële schade enerzijds en de primaire compensatiefunctie van het schadevergoe-
dingsrecht anderzijds. Bij de totstandkoming van het huidig Burgerlijk Wetboek 
drukte Meijers dit uit door i n relatie tot smartengeld niet te spreken van schadever
goeding, maar van schadeloosstelling en tegemoetkoming. 2 2 8 Tegen die achtergrond 
moet de import van de Duitse dubbele functie van smartengeld waarschijnlijk worden 
gezien. De genoegdoeningsfunctie houdt in dat het slachtoffer wordt bevredigd in zijn 
geschokte rechtsgevoel doordat van de dader een opoffering wordt gevraagd. 2 2 9 M e n 
gaf zich er daarbij geen rekenschap van dat genoegdoening geen duidelijk omlijnd 
begrip was dat i n de Duitse literatuur voor de nodige hoofdbrekens had gezorgd. 

3. Hiërarchie tussen compensatie en genoegdoening 

349 Smartengeld heeft zowel i n Duitsland als i n Nederland een dubbele functie, 
compensatie en genoegdoening. De vraag rijst vervolgens hoe deze twee functies zich 
tot elkaar verhouden. Is er een hiërarchie? 

In Duitsland is deze vraag eenduidig beantwoord. Er is sprake van hiërarchie, maar 
deze is niet onveranderlijk. Welke functie voorop staat, is afhankelijk van de soort 
inbreuk. Bij inbreuken op de in par. 847 I BGB genoemde rechtsgoederen (fysieke 
integriteit, gezondheid en vrijheid) staat de compensatiefunctie voorop. Bij inbreuken 
op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' heeft de genoegdoeningsfunctie evenwel het 
primaat. 2 3 0 Niet helemaal duidelijk is overigens waarom i n sommige gevallen de 
genoegdoeningsfunctie voorop staat, terwijl i n andere gevallen de compensatiefunctie 
op de eerste plaats komt. Het onderscheid tussen de in par. 847 I BGB genoemde 
rechtsgoederen (fysieke integriteit, gezondheid en vrijheid) en het 'allgemeine Persön
lichkeitsrecht' is immers niet heel hard. Zo overwoog het B G H dat de bescherming 
van het 'Körper' door par. 823 I BGB moet worden beschouwd als een manifestatie 
van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht'. 2 3 1 

In Nederland bestaat daarentegen geen duidelijke hiërarchie tussen beide functies. 
De parlementaire geschiedenis bevat slechts een terloopse opmerking dat de genoeg-

226 Zie hiervoor nrs. 323 en 328. 
227 Zie hiervoor nrs. 325-329. 
228 PG Boek 6, p. 377 en hiervoor nr. 334. 
229 Zie hiervoor nr. 335. 
230 Zie hiervoor nrs. 323 en 331. 
231 BGH 18-3-1980, NJW 1980, p. 1452, zie hiervoor nr. 331. 
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doeningsfunctie goed past in geval van een aantasting in de persoon. Dit is echter te 
mager om een hiërarchie op te baseren. 2 3 2 

4. Wat betekent compensatie? 

350 De compensatiefunctie is niet qua bestaan, maar wel wat betreft haar inhoud 
omstreden. Dit is niet in de laatste plaats het gevolg van het feit dat niet duidelijk is 
wat nu precies wordt gecompenseerd door het smartengeld. Immateriële schade wordt 
namelijk veelal op een negatieve manier gedefinieerd. 2 3 3 

Globaal komt de compensatiefunctie er in alle stelsels op neer dat geleden leed 
wordt verzacht door het toekennen van een bedrag aan geld. Wat leed is en wanneer 
leed kan worden verzacht is daarmee nog niet gezegd. 

Een eerste vraag is of geleden leed ook als leed geldt. M e n denke aan pijn die 
iemand in het verleden heeft geleden door fysiek letsel waarvan de betrokkene inmid
dels volledig is hersteld. In de Nederlandse literatuur deze vraag we l eens negatief 
beantwoord 2 3 4 , maar de praktijk heeft zich daar nooit veel van aangetrokken. Een 
praktisch argument daarvoor is dat anders een premie op vertraging van de schade
afwikkeling zou worden gezet. 2 3 5 

Een tweede controverse is of ook smartengeld moet worden toegekend als vast 
staat dat de levensvreugde van de benadeelde in het geheel niet te beïnvloeden is. De 
kwestie doet zich met name voor wanneer de benadeelde in coma ligt. Zowel in 
Duits land 2 3 6 , Frankrijk 2 3 7 als Engeland 2 3 8 heeft de rechter bepaald dat het ontbre
ken van bewustzijn niet in de weg staat aan de toekenning van smartengeld. Het 
schadebegrip werd daarmee geobjectiveerd. Door deze objectivering zijn de grenzen 
van het begrip compensatie overschreden. Het slachtoffer ervaart immers geen nega
tieve emoties. Opgemerkt zij dat het B G H dit probleem in de loop der tijden anders 
is gaan benaderen. In zijn uitspraak in 1955 zegt het B G H expliciet dat de 'Genug-
tuungsfunktion' de basis vormt voor de toekenning van smartengeld aan bewustelo
zen. 2 3 9 In 1992 kiest het B G H echter voor een objectief begrepen 'Ausgleichsfunk-
t ion ' . 2 4 0 In Nederland bestaat op dit punt geen rechtspraak van de Hoge Raad en zijn 
de meningen in de literatuur verdeeld. Sommige schrijvers die voorstander zijn van 
de toekenning van smartengeld aan bewustelozen baseren zich op de genoegdoenings
functie. 2 4 1 

Tenslotte bestaat verschil van inzicht over de vraag of geringe immateriële schade 
(bagatelschade) vergoedbaar dient te zijn. Hoewel hier soms vanuit de literatuur kr i -

232 Zie hiervoor nr. 335. 
233 Zie hiervoor nr. 56. 
234 Emmering, NJB 1967, p. 1182, zie hiervoor nr. 339. 
235 Ogus 35 MLR 16 (1972) en hiervoor nr. 345. 
236 BGHZ 120, 1 (13-10-1992) en hiervoor nr. 330. 
237 Crim. 3-4-1978, JCP 1979, H 19168 en hiervoor nr. 343. 
238 West v. Shepard (1964 A.C. 326) en hiervoor nr. 345. 
239 BGHZ 18, 149 (6-7-1955) en hiervoor nr. 323. 
240 BGHZ 120, 1 (13-10-1992) en hiervoor nr. 330. Zie uitgebreid hiervoor nr. 69. 
241 Zie hiervoor nrs. 338 en 73. 
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tiek op wordt uitgeoefend, vergoedt de rechter in alle landen geringe immateriële 
schade. 2 4 2 Dit is goed verdedigbaar voor zover het inhoudt dat geen extra formele 
eisen worden gesteld aan het bestaan van een recht op smartengeld. 2 4 3 Bij afwezig
heid van een duidelijk omlijnd begrip bagatelschade leidt een regel dat bagatelschade 
niet vergoedbaar is alleen maar tot aanzienlijke praktische problemen bij de afwik
keling van schade. Bovendien stelt art. 6:106 B W niet een dergelijke eis; evenmin als 
par. 847 BGB. Dit betekent niet dat de rechter verplicht is om voor ieder wissewasje 
smartengeld toe te kennen. De billijkheidsmaatstaf van art. 6:106 l i d 1 B W biedt hem 
voldoende ruimte om deze consequentie te ontgaan. Toegegeven is dat deze billijk
heidsmaatstaf allesbehalve duidelijk is, maar dit wordt niet anders door omarming 
van de vage regel dat bagatelschade niet wordt vergoed. 

5. Wat betekent genoegdoening? 

5.1 Genoegdoening als u i td rukk ing van een persoonlijke betrekking tussen dader 
en slachtoffer 

351 Zowel i n Duitsland als i n Nederland is de gedachte geuit, hetzij door de rechter, 
hetzij door de wetgever, dat door de schadeveroorzakende gebeurtenis een persoonlij
ke betrekking tussen aansprakelijke en benadeelde ontstaat. In Duitsland heeft het 
B G H overwogen dat deze betrekking in de genoegdoeningsfunctie tot uitdrukking 
komt. 2 4 4 In Nederland is gesteld dat door de toekenning van smartengeld een ge
noegdoening in de relatie tussen aansprakelijke en benadeelde wordt bewerkstelligd 
en dat dit de ratio van smartengeld i s . 2 4 5 

Beide formuleringen mogen misschien verschillen, de grondgedachte is dezelfde. 
Door de schadeveroorzakende gebeurtenis is een onevenwichtige relatie (betrekking) 
tussen aansprakelijke en benadeelde ontstaan en deze wordt vervolgens door de 
toekenning van smartengeld opgeheven. Het opheffen van de onevenwichtigheid 
wordt in verband gebracht met (de functie van) genoegdoening. 

In beide landen is de literatuur eensgezind en eenduidig i n haar kritiek. De op
komst van de aansprakelijkheidsverzekering heeft meegebracht dat van een directe 
relatie tussen aansprakelijke en benadeelde vrijwel nooit sprake is. De aansprakelijke 
hoeft zich geen opoffering te getroosten in de vorm van betaling van smartengeld. 
Zijn verzekeraar keert dit bedrag uit. Volgens de heersende mening in de literatuur 
speelt dit aspect van de genoegdoeningsfunctie van smartengeld i n het huidige tijds
gewricht derhalve geen enkele rol meer. 2 4 6 

242 Zie hiervoor nrs. 330, 339, 343 en 345. 
243 Vgl. hetgeen hiervoor in nr. 283 is opgemerkt over het stellen van eisen aan de ernst van de inbreuk 

of de ernst van het leed. 
244 BGHZ 18, 149 (6-7-1955) zie hiervoor nr. 326. 
245 PG Boek 6, p. 381 zie hiervoor nr. 334. 
246 Zie hiervoor nrs. 326 en 338. 
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5.2 Genoegdoening als gekrenkt (geschokt) rechtsgevoel 

352 In Duitsland en in Nederland bestaat (een deel van) de genoegdoeningsfunctie 
hieruit dat het gekrenkte (geschokte) rechtsgevoel van de benadeelde door het smar
tengeld wordt bevredigd. 2 4 7 

Dit aspect van de genoegdoeningsfunctie is niet zonder problemen. In de eerste 
plaats is het de vraag of het hier wel gaat om een functie van smartengeld en niet om 
een soort immateriële schade. In die laatste richting lijkt Deutsch te gaan waar hij stelt 
dat de genoegdoeningsfunctie een aanvulling op de compensatiefunctie vormt, voor 
zover zij het geschokte rechtsgevoel ('ethische Schmerzen') van de benadeelde com
penseert.2 4 8 

Als een aspect van de genoegdoeningsfunctie geen functie maar een aparte immate
riële schadepost (namelijk geschokt rechtsgevoel) is, rijst vervolgens de vraag waarom 
de benadeelde alleen deze immateriële schade krijgt vergoed wanneer hij ook andere 
immateriële schade heeft geleden, bijvoorbeeld als gevolg van fysiek letsel. Voor deze 
beperking bestaat geen enkele reden en i n Duitsland heeft Stoll dan ook voorgesteld 
om compensatie voor geschokt rechtsgevoel toe te kennen i n alle gevallen waarin de 
aansprakelijke persoon de rechten van de benadeelde bewust met de voeten heeft 
getreden. 2 4 9 Di t voorstel komt i n wezen neer op de introductie van 'aggravated da-
mages'. 2 5 0 In Nederland lijkt Lindenbergh de tegenovergestelde consequentie te trek
ken: voor compensatie van het geschokte rechtsgevoel dient volgens hem over de 
gehele linie geen plaats te z i jn . 2 5 1 Tegelijkertijd w i l hij echter op grond van de com
pensatiefunctie bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld toch enige (zij 
het dan marginale) invloed toe kennen aan de schuldgraad van de aansprakelijke. 2 5 2 

5.3 Genoegdoening en straf 

353 Misschien wel het voornaamste probleem van de Duitse genoegdoeningsfunctie 
is dat de scheidslijn tussen genoegdoening en straf niet helder is. Het B G H heeft hier 
voor een belangrijk deel zelf een aandeel in gehad door het woord boete ('Buße') te 
gebruiken. 2 5 3 Di t eventuele poenale karakter van smartengeld is i n de literatuur zeer 
omstreden. Ondanks verschillende pogingen is het niet gelukt genoegdoening een 
duidelijke plaats te geven tussen compensatie en straf in . Zoals Stoll het uitdrukt, is 
het "Genugtuungsprinzip ohne den Sühnegedanke nicht lebensfähig". 2 5 4 Ook 

247 Zie hiervoor nrs. 327 en 335. 
248 Deutsch, JuS 1969, p. 201-202 en idem, 1976, p. 473 zie hiervoor nr. 329. 
249 Stoll, 1964, p. 153 en hiervoor nr. 327. 
250 Zie voor dit begrip hiervoor nr. 49. 
251 Lindenbergh, 1998, p. 44 en hiervoor nr. 338. 
252 Lindenbergh, 1998, p. 251. Op p. 299 geeft hij te kennen dat schuld zijns inziens vooral een rol speelt 

in het kader van de matigingsvraag zie hiervoor nr. 338. 
253 BGHZ 18, 149 (6-7-1955) en hiervoor nr. 323. 
254 Stoll, 1964, p. 152, zie hiervoor nr. 331. 
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Deutsch, die een zekere zelfstandigheid aan de genoegdoeningsfunctie w i l toekennen, 
stelt dat deze "schadensfern und sanktionsnah" is . 2 5 5 

Desalniettemin blijft het B G H consequent een middenkoers varen. Z o besliste het 
i n 1994 dat smartengeld niet kan worden gematigd indien de dader reeds is ge
straft.2 5 6 Verder heeft het B G H evenwel van het begin af aan de feitelijke rechter 
verboden te vermelden welk onderdeel van het smartengeld op de compensatiefunctie 
en welk op de genoegdoeningsfunctie is gebaseerd. De reden hiervan is waarschijnlijk 
de angst dat verzekeraars niet van zins zijn dekking te bieden voor de genoegdoe
ningscomponent. 2 5 7 

In Nederland is ten tijde van de parlementaire behandeling uitdrukkelijk ontkend 
dat genoegdoening op straf neerkomt. 2 5 8 Dat genoegdoening niet eenvoudig een 
ander woord voor compensatie is, blijkt wanneer sommige schrijvers aangeven dat de 
basis voor de (eventuele) toekenning van smartengeld aan comapatiënten gebaseerd 
is op de genoegdoeningsfunctie. 2 5 9 Daarmee wordt het smartengeld losgekopppeld 
van de benadeelde. Niet diens gevoelens staan centraal, maar andere belangen recht
vaardigen de toekenning van smartengeld. De spanning tussen genoegdoening en straf 
blijft zo bestaan. 

6, Functie van smartengeld wegens schending van persoonlijkheids
rechten 

354 In drie van de onderzochte rechtsstelsels is meer of minder nadrukkelijk de ge
dachte terug te vinden dat de functie van smartengeld wegens de inbreuk op persoon
lijkheidsrechten een enigszins eigen plaats inneemt. 

In Frankrijk heeft Carval met betrekking tot de aantasting van persoonlijkheidsrech
ten beargumenteerd dat smartengeld neerkomt op een 'peine privée'. 2 6 0 In Neder
land hebben veel schrijvers juist i n relatie tot de aantasting van bepaalde persoonlijk
heidsrechten (eer en goede naam en privacy) betoogd dat van smartengeld een pre
ventieve werking moet uitgaan. Zij maken daarbij expliciet onderscheid tussen pre
ventie enerzijds en straf anderzijds en staan afwijzend tegenover de invoering van 
'punitive damages' i n het kader van vergoeding van immateriële schade. 2 6 1 Linden-
bergh — zelf overigens voorstander van de compensatiefunctie — spreekt van een min 
of meer vloeiende grens tussen schadevergoeding en boete bij de aantasting van 
persoonlijkheidsrechten. 2 6 2 

255 Deutsch, 1976, p. 473 en idem, 1996, nr. 908, zie hiervoor nr. 329. 
256 BGH VersR 1995, 351 (29-11-1994) en hiervoor nr. 329. 
257 Honsell, VersR 1974, p. 206 en hiervoor nr. 324. 
258 Zie hiervoor nr. 335. 
259 Eykman, WPNR 5572 (1981), p. 464; Van Dam, TvC 1991, p. 99; Tjittes, WPNR 6239 (1996), p. 699-700 

en hiervoor nr. 338. Overeem, 1979, p. 30-31 geeft niet duidelijk aan op welke functie hij zich baseert, 
hoewel hij (p. 26) aangeeft dat vasthouden aan de compensatiefunctie op dit vlak tot problemen 
leidt. 

260 Carval, 1995, nr. 23 en hiervoor nr. 343. 
261 Zie hiervoor nr. 340. 
262 Lindenbergh, 1998, p. 153 en hiervoor nr. 340. 
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In Duitsland blijkt de bijzondere positie van smartengeld wegens de inbreuk op het 
'allgemeine Persönlichkeitsrecht' duidelijk uit de jurisprudentie. In de eerste plaats 
heeft het B G H beslist dat smartengeld geen schadevergoeding in de eigenlijke z in van 
het woord is . 2 6 3 In de tweede plaats overwoog het B G H vervolgens in het Caroline 
I-arrest dat smartengeld wegens de inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' 
geen smartengeld in de eigenlijke z in van het woord is . 2 6 4 Het is een 'Rechtsbehelf' 
dat op de 'Schutzauftrag' van art. 1 en 2 l id 1 van de Duitse grondwet is gefundeerd. 
O m de persoonlijkheid effectief te beschermen, kan de rechter met het oog op preven
tie een hoog bedrag aan smartengeld vaststellen. Het B G H zegt niet hoe deze preven
tiefunctie zich verhoudt tot de dubbele functie van compensatie en genoegdoening. 
Hoe dan ook, het is duidelijk dat smartengeld wegens de inbreuk op het 'allgemeine 
Persönlichkeitsrecht' mede een preventieve functie vervult. Het onderscheid met straf 
lijkt dan wel erg dun te worden, maar in de literatuur is met name door Steffen 
betoogd dat het niet om straf gaat.2 6 5 

7. Evaluatie 

355 Afsluitend kan het volgende worden opgemerkt. In Duitsland en Nederland is 
veel aandacht besteed aan de genoegdoeningsfunctie. Di t mag niet doen vergeten dat 
deze functie is ontstaan om de problemen die de compensatiefunctie opriep tot een 
oplossing te brengen. 2 6 6 Een eenvoudig verwerpen van de genoegdoeningsfunctie 
zonder deze problemen op te lossen, volstaat derhalve niet. M e n is dan weer terug bij 
af. 

De problemen die de compensatiefunctie veroorzaakt, hebben hun vertrekpunt bij 
de constatering dat leed niet goed door geld kan worden gecompenseerd. Vervolgens 
manifesteren de problemen van de compensatiefunctie zich vooral ten aanzien van 
twee zaken. In de eerste plaats bij de toekenning van smartengeld wegens de inbreuk 
op persoonlijkheidsrechten. 2 6 7 De grens tussen compensatie en straf is hier nauwe
lijks te trekken. In de tweede plaats met betrekking tot de problematiek van bewuste
loze slachtoffers. In Duitsland, Frankrijk en Engeland heeft de rechter besloten om op 
grond van een objectief schadebegrip smartengeld toe te kennen. Formeel blijft men 
daarbij binnen de door de compensatiefunctie getrokken grenzen. In feite wordt het 
begrip compensatie echter volkomen gedenatureerd. Ook hier is de scheidslijn tussen 
compensatie en straf vloeiend. 

Dat rechters en schrijvers in deze beide gevallen toch blijven vasthouden aan de 
compensatiefunctie heeft iets bezwerends. Het lijkt vooral een beginselverklaring met 
een eigen functie. Deze functie is te verhinderen dat smartengeld uitgroeit tot een 
private boete. Compensatie dient dan ook vooral negatief en niet positief te worden 
begrepen. Door smartengeld als geheel te voorzien van het etiket 'compensatie' krijgt 

263 BGHZ 18, 149 (6-7-1955), zie hiervoor nr. 323. 
264 BGH 128, 1 (15-11-1994), zie hiervoor nrs. 232 en 331. 
265 Steffen, NJW 1996, p. 10-14; zie hiervoor nrs. 232 en 331. 
266 Zie hiervoor nr. 348. 
267 Het gaat dan om gevallen waarin het slachtoffer geen fysiek of psychisch letsel heeft geleden. 
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deze vrij schimmige figuur een plaatsje toegewezen aan de civielrechtelijke dis. Moge
lijk begeerde deelname van de figuur smartengeld aan strafrechtelijke feesten is daar
mee uitgesloten. Kennelijk wordt een dualistische redenering gevolgd: als smartengeld 
niet neerkomt op compensatie is het dus straf.2 6 8 

Waarom staat, ondanks al deze problemen, het bestaansrecht van smartengeld 
nauwelijks ter discussie? Waarom wordt een dergelijk probleem het civiele recht 
binnengehaald met als gevolg dat het traditionele dogmatische bouwwerk scheuren 
begint te vertonen? Een mogelijke reden is dat de toekenning van smartengeld tot op 
zekere hoogte een eis van gerechtigheid schijnt. De enkele omstandigheid dat geen 
berekenbare vermogensschade is toegebracht mag er niet toe leiden dat het slachtoffer 
met lege handen achterblijft. Het door het onrechtmatig gedrag verstoorde evenwicht 
moet op de één of andere wijze worden hersteld. Verschillende auteurs hebben in het 
verleden dit gevoelen onder woorden gebracht. Zo schreef Drucker in 1889: 

"Slaat iemand mijn ouden aschbak stuk, dan kan ik van hem schadevergoeding eischen; 
tast hij mij aan in mijne persoonlijkheid, krenkt hij mij in mijne dierbaarste rechten, dan 
treedt hij zegevierend uit het strijdperk!"269 

Wolfsbergen bepleitte een recht op smartengeld wegens fysiek letsel in de volgende 
bewoordingen: 

"Inderdaad — dat iemand met een welgemikten stomp een gezwel boven mijn oog mag 
teweegbrengen, dat alle kleuren vertoont, welke het gelaat anders slechts in het oog van 
een modern schilder sieren, zonder daarvoor tegenover mij in het minst aansprakelijk te 
zijn, moet wel ieders rechtsgevoel onbevredigd laten. Wie een ander met diens eigen 
wandelstok een pak slaag geeft, gaat, zoo de aangevallene rentenier is, vrij uit; hoogstens 
moet hij de kosten van medische hulp betalen, zoo hij het slachtoffer eenige ledematen 
of ribben stukslaat. Mocht echter de wandelstok breken, dan moet de woesteling de 
waarde daarvan vergoeden."270 

Aangezien gerechtigheid een notie is die zich moeilijk laat articuleren is het onver
mogen om de functie van smartengeld met een eenvoudige term aan te duiden niet 
verbazingwekkend. In de volgende hoofdstukken zullen de problemen van de com
pensatiefunctie nader in kaart worden gebracht (Hoofdstuk IX: nrs. 356-359) en zal 
worden getracht een nieuwe (aanvullende) functie voor de toekenning van smarten
geld te vinden (Hoofdstuk X: nrs. 360-381 en Hoofdstuk XI: nrs. 382-419). 

268 Zie over deze redenering meer hierna in nrs. 368-371. 
269 RM 1889, p. 404. 
270 Wolfsbergen, NJB 1933, p. 582. 
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Hoofdstuk IX 
O N V O L K O M E N H E I D V A N D E C O M P E N S A T I E F U N C T I E 

1. Inleiding 

356 Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, wordt compensatie beschouwd als de belang
rijkste functie van smartengeld. Tegelijkertijd werd duidelijk dat deze functie in een 
aantal opzichten als problematisch wordt ervaren. 1 In de eerste plaats zijn geld en 
leed onvergelijkbare grootheden, zodat het laatste niet werkelijk met het eerste gecom
penseerd kan worden. Bovendien lijdt het principe van volledige schadevergoeding 
schipbreuk bij vergoeding van immateriële schade. Tenslotte is de toekenning van 
smartengeld aan comateuze slachtoffers en in geval van schending van persoonlijk
heidsrechten moeilijk te funderen op de compensatiefunctie. In deze gevallen lijkt de 
scheidslijn met een private boete erg dun te worden. De heersende leer dwingt echter 
ook deze gevallen i n het keurslijf van de compensatiefunctie. Ik heb gesuggereerd dat 
dit om strategische redenen gebeurt. De openlijke erkenning dat i n een aantal gevallen 
smartengeld geen compensatie is, lijkt tot de conclusie te dwingen dat er sprake is van 
een private boete. Zo komt wellicht de verzekerbaarheid van aansprakelijkheid voor 
immateriële schade op de tocht te staan 2 en haalt men allerlei theoretische problemen 
binnen over de verhouding tussen privaatrecht en strafrecht. 

Hoewel het vasthouden aan de compensatiefunctie begrijpelijk is, mag dit er niet 
toe leiden dat men de ogen sluit voor haar zwakheden. In dit hoofdstuk zullen deze 
nader worden geanalyseerd (nr. 357). Betoogd zal worden dat de compensatiefunctie 
slechts in een beperkt aantal gevallen een voldoende basis vormt voor de toekenning 
van smartengeld. Voor de overige gevallen dient een nieuw fundament geconstrueerd 
te worden (nr. 358). In deze laatste categorie van gevallen wordt de aanwezigheid van 
leed thans gemakshalve gefingeerd (nr. 359). 

2. Zwaktes van de compensatiefunctie 

357 In het navolgende passeren drie zwaktes van de compensatiefunctie de revue. Zij 
hebben gemeen dat de compensatiefunctie het huidige recht niet voldoende verklaart. 

1. Geen smartengeld wegens de enkele aantasting van vermogensrechten 
De aantasting van vermogensrechten geeft pas recht op smartengeld indien een zekere 
drempel is overschreden. Pas wanneer sprake is van psychisch letsel bestaat naar 
Nederlands recht aanspraak op vergoeding van immateriële schade. Ziet iemand hoe 
zijn flat als gevolg van een vliegtuigcrash geheel i n vlammen opgaat en ontstaat bij 
hem als gevolg daarvan een Post Traumatische Stress Stoornis, dan heeft hij recht op 

1 Zie hiervoor nr. 355. 
2 Hoewel 'punitive damages' in de VS soms wel degelijk op verzekeraars kunnen worden afgewenteld. 

De verzekeringsovereenkomsten zijn in verband met concurrentie veelal ruim geredigeerd en soms 
verbiedt de statelijke wetgever zelfs de uitsluiting van 'punitive damages', zie Schirmeister, 1996, par. 
3.64. 
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smartengeld. 3 Illustratief is ook K i p en Sloetjes/Rabobank. 4 K i p is oprichter-bestuur
der-aandeelhouder van een bedrijf maar moet onder onrechtmatige druk van de 
financierende bank zijn aandelen verkopen. Het bedrijf gaat uiteindelijk failliet maar 
er blijven zekerheden over. K i p vordert smartengeld ten bedrage van ƒ 1.000.000,-. Hij 
stelt dat hij zich onder psychiatrische behandeling heeft moeten stellen. Het bedrijf 
was zijn levenswerk dat hij van de grond af aan had opgebouwd en waarin hij zijn 
levensgeluk vond. Het was zijn inkomensbron en zijn privé-bezit en door toedoen van 
de bank is hij psychisch zo beschadigd dat hij niet meer in staat is om een nieuw 
bedrijf op te zetten. De Hoge Raad overweegt dat indien deze stellingen komen vast 
te staan zij in beginsel de toewijzing van smartengeld kunnen dragen en verwijst de 
zaak terug voor verdere feitelijke behandeling. Het gaat in beide gevallen echter om 
smartengeld wegens gezondheidsschade en niet om smartengeld wegens de enkele 
aantasting van een vermogensrecht. 5 

Indien de aantasting van een vermogensrecht niet resulteert i n psychisch letsel 
bestaat geen recht op smartengeld. Is daarentegen sprake van de schending van een 
persoonlijkheidsrecht, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy of een aantasting van 
de eer en goede naam 6 , dan heeft de benadeelde wel recht op vergoeding van immate
riële schade ook al is er geen psychisch letsel. 

De verschillende rechtsgevolgen die aldus verbonden worden aan de schending 
van een vermogensrecht respectievelijk een persoonlijkheidsrecht zijn moeilijk te 
rechtvaardigen vanuit de compensatiefunctie. Nergens wordt aannemelijk gemaakt dat 
de frustratie die haar oorzaak vindt in de aantasting van een vermogensrecht minder 
of anders van aard is dan die welke het gevolg is van bijvoorbeeld een belediging of 
een inbreuk op de privacy. Er is geen enkele (empirische) reden om aan te nemen dat 
een onterecht gelegd beslag of de beschadiging of vernietiging van een zaak per 
definitie als minder pijnlijk worden ervaren dan de aantasting van een persoonlijk
heidsrecht. 

Het verklarend vermogen van de compensatietheorie bereikt hier zijn grenzen. In 
de kern genomen komt zij er immers op neer dat smartengeld de functie heeft ge
kwetste gevoelens door middel van geld — voor zover mogelijk — te compenseren. 
Waarom gevoelens die langs de ene weg (inbreuk op een persoonlijkheidsrecht) 
worden gekwetst wel compensabel zijn, maar gevoelens die langs de andere weg 
(inbreuk op een vermogensrecht) worden geschonden dat niet zijn, is niet uit te leg-

3 Rb Amsterdam, 19 juli 2000, NJkort 2000, 78 (dit element van de uitspraak blijkt niet uit de weergave 
in de NJkort. De gehele uitspraak is te kennen via www.rechtspraak.nl onder ELRO-nummer: AA6551). 
Aangenomen moet worden dat de benadeelde ook recht heeft op vergoeding van vermogensschade. In 
deze zaak vorderde de benadeelde evenwel alleen smartengeld, zie hiervoor nr. 110. Eenzelfde beslissing 
nam het Court of Appeal in Atria v. British Gas, [1988] QB 304 zie hiervoor nr. 118. 

4 HR 2 mei 1997, NJ 1997, 662, nt. Ma. Zie verder hiervoor nr. 110. 
5 In de regel wordt in geen van de onderzochte rechtsstelsels smartengeld toegekend wegens de enkele 

aantasting van vermogensrechten, de nadruk ligt op bescherming van persoonlijkheidsrechten, zie 
Hoofdstuk EI (nrs. 9-67). Als uitzondering kan worden beschouwd het feit dat de weigering van een 
verzekeraar om uit te betalen onder omstandigheden recht geeft op smartengeld. Vooral het Amerikaan
se en het Duitse recht bieden deze mogelijkheid, zie Hoofdstuk VII (nrs. 285-318). 

6 Gedacht kan ook worden aan chscriminatie of aan de inbreuk op een auteursrechtelijk persoonlijkheids
recht (art. 25 Aw). Voor het recht op smartengeld in deze gevallen zie hieronder nrs. 405-407 respectieve
lijk 408-410. 
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gen. Het antwoord dat een vermogensrecht geen persoonlijkheidsrecht is en dat de 
aantasting van een vermogensrecht als zijnde minder persoonlijk geen persoonsaantas
ting (art. 6:106 l id 1 sub b BW) kan opleveren, is te formeel. In beide gevallen, zowel 
bij de aantasting van een persoonlijkheidsrecht als bij de aantasting van een vermo
gensrecht, is denkbaar dat de benadeelde in zijn gevoelens wordt gekwetst en wat is 
nu persoonlijker dan gekwetste gevoelens? 

Op grond van beleidsoverwegingen valt eventueel te betogen dat slechts ernstig 
leed dat zich manifesteert in de vorm van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, 
zoals bijvoorbeeld een Post Traumatische Stress Stoornis, voor vergoeding in aanmer
king dient te komen. Niet verdedigbaar is echter dat gering leed in het ene geval wel , 
namelijk bij de inbreuk op een persoonlijkheidsrecht, maar in het andere geval niet, 
namelijk bij de schending van een vermogensrecht, vergoedbaar is. De compensatie
functie geeft hier geen duidelijke verklaring voor. In beide gevallen is het ondervon
den leed immers van dezelfde orde. De onvergoedbaarheid van immateriële schade 
wegens de aantasting van vermogensrechten kan derhalve niet worden gemotiveerd 
met verwijzing naar de ernst van die schade zelf. Vasthouden aan de compensatie
functie als enige grondslag voor vergoeding van immateriële schade en tegelijkertijd 
geen smartengeld toekennen wegens de aantasting van vermogensrechten is derhalve 
niet consequent om niet te zeggen arbitrair. 

2. Het leed verdwijnt vanzelf 
Stel dat iemand door een onrechtmatige daad blijvend invalide is geworden of naar 
alle verwachting psychisch blijvend is aangetast door bijvoorbeeld een Post Traumati
sche Stress Stoornis. Hij wordt dan levenslang dagelijks met zijn beperkingen gecon
fronteerd. Deze beperkingen, tezamen met de reacties daarop van andere mensen 7, 
vormen een blijvende bron van gederfde levensvreugde. Niemand zal wi l len betwisten 
dat hier van schade sprake is in de z in van een negatief verschil tussen twee toestan
den, te weten de werkelijke toestand en de toestand die zonder de onrechtmatige daad 
zou zijn ontstaan. 

In veel gevallen waarin smartengeld wordt toegekend is er echter geen sprake van 
blijvend fysiek of psychisch letsel. Een inbreuk op de privacy, een aantasting van de 
eer en goede naam, geluidshinder en een trage afwikkeling van de schade door een 
verzekeraar zullen in de meeste gevallen misschien ergernis en andere onlustgevoelens 
veroorzaken, maar geen blijvend letsel. Een kenmerkende karakteristiek van dergelijke 
negatieve gevoelens is dat zij vanzelf zullen verdwijnen. Het — soms wat cynische — 
gezegde dat de tijd alle wonden heelt, gaat hier op. 

Het feit dat immateriële schade althans in een aantal gevallen vanzelf teniet gaat, 
staat in duidelijk contrast met het principieel blijvende karakter van vermogensschade. 
Hoe men het ook wendt of keert, vermogensschade verdwijnt nooit vanzelf. Het 
vermogen kan na het schadebrengende feit door een toevallige omstandigheid (het 
winnen van een loterij bijvoorbeeld) aangroeien, maar dit maakt de toegebrachte 
vermogensschade niet ongedaan. Ook na de aanwas is het vermogen geringer dan het 
zou zijn geweest indien de vermogensschade niet zou zijn toegebracht. 

7 Denk bijvoorbeeld aan de schrikreacties van mensen wanneer zij geconfronteerd worden met afschuwe
lijke littekens van brandwonden. 
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De eigenschap dat immateriële schade vaak vanzelf door enkel tijdsverloop ver
dwijnt, is niet in overeenstemming met de compensatiefunctie. Deze functie veronder
stelt immers dat sprake is van schade die gecompenseerd moet worden. A l s in veel 
gevallen vaststaat dat de immateriële schade op termijn verdwijnt, is het vanuit dit 
perspectief niet goed te rechtvaardigen dat compensatie moet plaatsvinden. Schade is 
het verschil dat resulteert uit de vergelijking van twee toestanden.8 De toestand zoals 
die werkelijk is, wordt vergeleken met de hypothetische toestand, de toestand zoals 
die zonder het schadebrengende feit zou zijn geweest. Niet aanstonds duidelijk is 
waarom nu als werkelijke toestand de toestand direct na de onrechtmatige gedraging 
moet worden gekozen. Zeker niet als aannemelijk is dat bij keuze van een later mo
ment geen verschil en dus geen schade blijkt. 

Door in gevallen waarin het leed op natuurlijke wijze door tijdsverloop teniet 
wordt gedaan toch smartengeld toe te kennen, wordt de benadeelde dus bewust 
financieel verrijkt. Vanuit de compensatiefunctie valt dit moeilijk te verklaren. Wie de 
compensatiefunctie derhalve serieus neemt, zal slechts smartengeld wi l len toekennen 
i n de meest ernstige gevallen waarin de benadeelde blijvend te kampen heeft met 
fysieke beperkingen of blijvend in zijn psychische integriteit is aangetast door bijvoor
beeld een Post Traumatische Stress Stoornis. Voor de toekenning van smartengeld 
buiten deze gevallen is een ander fundament vereist. Aanhangers van de compensatie
functie trekken deze conclusie ten onrechte niet. 

3. Het bestaan van immateriële schade is vaak niet objectiveerbaar en derhalve niet verifieerbaar 
In geval van fysiek letsel of wanneer iemand i n zijn psychische gezondheid getroffen 
is door bijvoorbeeld een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, is i n principe sprake van 
objectief (medisch) vast te stellen leed. 9 Buiten deze gevallen is het praktisch onmogelijk 
om te bepalen of degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld daadwerkelijk heeft 
geleden. Het tegenovergestelde is evenmin aantoonbaar. 

Deze onmogelijkheid om vast te stellen of er überhaupt sprake is van immateriële 
schade, doet z ich opmerkelijk genoeg voor in veel gevallen waarin smartengeld wordt 
toegekend, te weten bij hinder en andere schendingen van de privacy 1 0 , vertraging 
van de schadeafwikkeling 1 1, aantasting van de eer en goede naam. 1 2 Hetzelfde geldt 
voor niet uitvoerig in dit boek behandelde gevallen als discriminatie 1 3 aantasting van 
auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten 1 4 en wanprestatie. 1 5 Di t probleem doet 

8 Bloembergen, 1965, nr. 13; Asser-Hartkamp 4-1,2000, nr. 415; Spier, Hartlief, Van Maanen, Vriesendorp, 
2000, nr. 200. 

9 Het constateren van psychisch letsel zal uiteraard minder eenvoudig zijn dan de vaststelling van fysiek 
letsel. Wanneer iemand door (verschillende) psychologen of psychiaters wordt onderzocht en wanneer 
zijn functioneren van voor en van na de onrechtmatige daad met elkaar worden vergeleken kan echter 
voldoende zekerheid worden verkregen over de aanwezigheid van psychisch letsel. In bepaalde gevallen 
zal overigens ook de aanwezigheid van fysiek letsel praktische moeilijkheden opleveren. Denk bijvoor
beeld aan bepaalde rugklachten waaraan geen duidelijk rugletsel ten grondslag ligt. 

10 Zie nrs. 222-284 (Hoofdstuk VI). 
11 Zie nrs. 285-318 (Hoofdstuk VII). 
12 Zie nrs. 222-284 (Hoofdstuk VI). 
13 Zie hierna nrs. 405-407. 
14 Zie hierna nrs. 408-410. 
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zich ook voor ten aanzien van affectieschade. Hoewel het leed in het algemeen zeer 
invoelbaar is, is het in een concreet geval zeer moeilijk te bewijzen. 1 6 In al deze ge
vallen kent de rechter dus smartengeld toe, terwijl geenszins vaststaat dat smart is 
geleden. Het bestaan van smart is noch te bewijzen noch te ontkrachten. 

De aanhangers van de compensatiefunctie als exclusief fundament voor vergoeding 
van immateriële schade onderkennen mijns inziens onvoldoende het gegeven dat i n 
de meeste gevallen niet vast is te stellen of er we l immateriële schade is geleden. Zij 
maken het zichzelf zo veel te gemakkelijk. Er is hoogstens een nauwelijks nader in 
percentages uit te drukken kans dat de benadeelde daadwerkelijk smart heeft gele
den. 1 7 Door smartengeld toe te kennen, terwijl het bestaan van de smart niet aantoon
baar is, neemt het schadevergoedingsrecht bewust het risico dat i n een concreet geval 
schade wordt vergoed zonder dat schade is geleden. Dat strijdt met de compensatie
functie. Bezwaren tegen vergoeding van immateriële schade worden vaak i n ethische 
termen gegoten (commercialisering, materialisme 1 8), maar het is veelal het onveri
fieerbare karakter van immateriële schade dat de terughoudendheid van veel mensen 
ten opzichte van smartengeld verklaart. 1 9 Doordat i n de rechtspraktijk buiten geval
len van (blijvend) fysiek en psychisch letsel eenvoudig verondersteld wordt dat imma
teriële schade is geleden, komt schade als noodzakelijk vereiste voor de toekenning 
van schadevergoeding in wezen te vervallen. Compensatie van negatieve gevoelens 
is zo hoogstens een mogelijk neveneffect van de toekenning van smartengeld. Wordt 
aan de compensatiefunctie de betekenis toegekend die men daaraan gewoonlijk geeft, 
dan biedt zij geen grondslag voor de toekenning van smartengeld indien niet vaststaat 
dat daadwerkelijk leed is ondervonden. Dat w i l dus zeggen dat een grondslag ont
breekt i n al die gevallen waarin smartengeld wordt toegekend zonder dat sprake is 
van fysiek of psychisch letsel. 

Samengevat komt het er op neer dat de rechter in een aantal arbitraire gevallen (na
melijk alleen bij schending van persoonlijkheidsrechten, maar niet bij schending van 
vermogensrechten, zie 1) smartengeld toekent ter compensatie van niet te verifiëren 
leed (zie 3) dat, zo daarvan al sprake is, door enkel tijdsverloop teniet gaat (zie 2). 

Duidelijk zal zijn dat als voor deze gang van zaken al een verklaring bestaat, deze 
niet te vinden is i n de compensatiefunctie. Het zou eventueel mogelijk zijn omwille 
van de dogmatische zuiverheid het recht op smartengeld te beperken tot die gevallen 

15 Bij wanprestatie valt bijvoorbeeld te denken aan art. 7:510 BW dat recht geeft op smartengeld in geval 
van derving van reisgenot. Het smartengeld is overigens gelimiteerd tot het bedrag van de reissom (art. 
7:511 BW). 

16 Zie hiervoor nr. 217. Omdat aan de hand van een aantal omstandigheden toch aannemelijk is dat 
iemand affectieschade heeft geleden, is het eventueel mogelijk om de toekenning op de compensatiefunc
tie te baseren, zie hiervoor nrs. 217-221. Hierna in nr. 395 wordt onderzocht in hoeverre de toekenning 
van affectieschade ook op de rechtshandhavingsfunctie valt te funderen. 

17 Anders dan bij kansschade is het feit dat niet meer vast te stellen is of de onrechtmatige gedraging of 
de wanprestatie schade heeft veroorzaakt niet het gevolg van die onrechtmatige daad of wanprestatie 
zelf. Het gaat hier om schade waarvan de aan- of afwezigheid principieel niet is vast te stellen. Het is 
dus anders dan bij kansschade niet mogelijk om zich te baseren op algemene statische gegevens die 
bijvoorbeeld aantonen dat een bepaald type operatie een slagingskans van 40% heeft. 

18 Bijvoorbeeld PG Boek 6, p. 385 en p. 389. 
19 Vgl. voor dit laatste Bydlinski, 1996, p. 222. 

437 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

waarin vaststaat dat de benadeelde fysiek of psychisch blijvend is aangetast. Welis
waar zou een dergelijke beperking Nederland internationaal isoleren en zou een 
rechtsontwikkeling van vele tientallen of zelfs duizenden jaren worden terugge
draaid 2 0 , maar dat is dogmatisch gesproken geen probleem. Vooralsnog wordt dit door 
niemand serieus voorgesteld, ook niet, en daar gaat het mij om, door voorstanders van 
de compensatiefunctie. 2 1 Het probleem is dus dat zij enerzijds géén drastische wijzi
gingen van de huidige rechtspraktijk voorstellen, maar anderzijds géén voldoende 
verklaring voor die praktijk hebben. De uitdaging is derhalve te onderzoeken of naast 
de compensatiefunctie 2 2 nog een andere functie is te vinden die de huidige praktijk 
wel verklaart. 

3. Twee afzonderlijke categorieën 

358 Ui t het bovenstaande blijkt dat de gevallen waarin smartengeld wordt vergoed 
vanuit het perspectief van de compensatiefunctie grofweg in twee groepen uiteen 
vallen. Enerzijds de gevallen die wel op de compensatiefunctie zijn te funderen en 
anderzijds de gevallen ten aanzien waarvan dat niet mogelijk is. De eerste categorie 
omvat fysiek en psychisch letsel (bijvoorbeeld een Post Traumatische Stress Stoornis). 
Er is sprake van (medisch) objectiveerbare en derhalve van verifieerbare immateriële 
schade. De tweede categorie bestaat uit alle overige gevallen. Het gaat hier om leed 
dat niet medisch objectiveerbaar is en derhalve ook niet te verifiëren valt. Hier moet 
met name 2 3 gedacht worden aan inbreuken op persoonlijkheidsrechten. 

Het dualisme tussen objectiveerbare immateriële schade en niet objectiveerbare 
immateriële schade overlapt dus grotendeels met het dualisme tussen letselschade 
(fysiek en psychisch) en aantasting van persoonlijkheidsrechten. Dat werkelijk van een 
m i n of meer zuivere tegenstelling sprake is, vergt enige toelichting. In de eerste plaats 
is niet evident dat fysiek en psychisch letsel op één lijn moeten worden gesteld. Be
dacht dient echter te worden dat psychisch letsel zich veelal deels fysiek manifes
teert.24 In de tweede plaats rijst de vraag of het recht op fysieke en psychische inte
griteit geen persoonlijkheidsrecht is. Hoewel het antwoord op zichzelf bevestigend 
luidt 2 5 , moet niet uit het oog worden verloren dat historisch gesproken het begrip 
persoonlijkheidsrechten vooral ontwikkeld is om bescherming te bieden aan andere 
belangen dan de fysieke integriteit. Het probleem was namelijk dat vaststond dat 
fysiek letsel aanspraak gaf op schadevergoeding, maar dat dit geheel anders lag ten 

20 Aantasting van de eer en goede naam werd immers reeds door de Romeinse actio iniuriarum be
schermd. Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van deze actie Zimmermann, 1992, hoofdstuk 31 
en Dondorp en Hallebeek, 1998. 

21 Bijvoorbeeld Lindenbergh, 1998, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5. 
22 Deze voldoet immers wel in geval van (blijvend) fysiek of psychisch letsel. 
23 Langzame schadeafwikkeling door een verzekeraar valt ook in deze categorie hoewel dat strikt genomen 

geen inbreuk vormt op een persoonlijkheidsrecht. 
24 DSM-IV, 1994, Introduction p. xxi. 
25 Zie onder meer Asser-Hartkamp 4-ïïï, 1998, nr. 35; Van Emmerik, 1997, p. 14; Jansen, Onrechtmatige 

daad I (losbladige), Art. 162, aant. 57; Lindenbergh, TVPr 1999, p. 1674 en Van Dam, 2000, nr. 833. Zie 
hiervoor nr. 59. 
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aanzien van bijvoorbeeld de eer en goede naam, het beeldrecht en meer algemeen het 
recht op privacy en de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten. 2 6 Deze laatste rech
ten werden niet algemeen erkend. Dit laat zich duidelijk illustreren aan de hand van 
het Duitse recht. Par. 823 I en par. 847 I BGB beschermen sinds 1900 wel expliciet 
tegen aantasting van de fysieke integriteit ('Körper') en de gezondheid ('Gesundheit'), 
maar niet tegen een aantasting van de eer en goede naam. Juist met het oog daarop 
erkende het B G H in 1954 het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht'.2 7 Het in de Franse 
literatuur gebruikelijke onderscheid tussen vergoeding van immateriële schade wegens 
fysiek letsel en wegens niet-fysiek letsel, in het bijzonder wegens aantasting van de 
'droits de la personnalité', kan men ook als een reminiscentie beschouwen aan deze 
verschillende historische achtergrond. 2 8 

Er zijn dus globaal twee categorieën. Letselschade (zowel psychisch als fysiek) 
enerzijds en aantasting van persoonlijkheidsrechten anderzijds. Ui t het vorige hoofd
stuk bleek al dat de toekenning van smartengeld met name bij de schending van 
persoonlijkheidsrechten moeilijk in overeenstemming is te brengen met de compensa
tiefunctie.2 9 In Frankrijk is in de literatuur betoogd dat in dat geval sprake is van een 
'peine privée', in Nederland wordt de grens met een private boete d i m geacht en i n 
Duitsland heeft het B G H zelfs expliciet erkend dat geen sprake is van smartengeld in 
de eigenlijke z in van het woord, maar van een juridische noodoplossing ('Rechtsbe-
helf) die steunt op de waarde die de Duitse grondwet toekent aan de menselijke 
persoonlijkheid. 3 0 Deze stellingname krijgt nu meer contouren. Schrijvers en rechters 
nemen naar alle waarschijnlijkheid afstand van de compensatiefunctie, omdat er geen 
objectiveerbaar en dus ook geen verifieerbaar leed valt te constateren. In die gevallen 
toch van compensatie van schade te spreken, ervaart men waarschijnlijk mede daarom 
als problematisch. Het is wellicht in verband met het niet objectiveerbare en dus niet 
verifieerbare karakter van het leed als gevolg van schending van persoonlijkheidsrech
ten, dat men aarzelt termen als schadevergoeding of compensatie i n de mond te 
nemen en dat i n Duitsland en Nederland de term genoegdoening is geïntroduceerd. 

Het verschil tussen beide categorieën kan ook nog op een andere wijze inzichtelijk 
worden gemaakt. Dr ion heeft het aansprakelijkheidsrecht eens omschreven als een 
spanningsveld met twee polen: enerzijds het onrechtmatig handelen en anderzijds de 
schade. 3 1 Bepaalde onrechtmatige daden liggen dichter bij de pool van het onrecht
matig handelen, terwijl andere onrechtmatige daden rondom de schadepool gesitueerd 
zijn. Oneerlijke concurrentie is een voorbeeld van een onrechtmatige daad die dicht 
bij de eerste pool ligt. Het schadegevolg zou op vele andere manieren kunnen ont
staan en het handelen van de dader staat hier dan ook centraal. Een voorbeeld waarbij 
de onwenselijkheid van het schadegevolg op de voorgrond staat, is fysiek letsel. 

26 Nederland neemt in die zin een bijzondere positie in dat smartengeld wegens fysiek letsel naar verhou
ding laat werd erkend, te weten in HR 21 mei 1943, NJ 1944,455, terwijl smartengeld wegens aantasting 
van de eer en goede naam al sinds 1881 mogelijk was, zie HR 13 mei 1881, W. 4638. 

27 BGHZ 13, 334 (25-5-1954), zie hiervoor nr. 15. Ook de privacy werd niet beschermd door het BGB, zie 
hiervoor nrs. 12, 223 en 227-229. 

28 Zie over deze tweedeling hiervoor nr. 41. 
29 Zie hiervoor nr. 354. 
30 BGH 128, 1 (15-11-1994). 
31 Drion, 1955, p. 5. 

439 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

De gevallen waarin smartengeld wordt toegekend, bevinden zich niet op één plaats 
in dit spanningsveld. Objectiveerbaar en derhalve verifieerbaar leed wegens fysiek 
letsel of een gezondheidsaantasting, bijvoorbeeld in de vorm van een Post Traumati
sche Stress Stoornis, liggen bij de schadepool. Deze vormen van schade worden name
lijk zonder meer als maatschappelijk onwenselijk beschouwd. Dit ligt anders ten 
aanzien van de gevallen waarin geen objectiveerbaar leed is veroorzaakt. Het toebren
gen van niet objectiveerbare immateriële schade is immers aan de orde van de dag. 
Verbreking van een relatie, beoordeling van werknemers, corrigerend opvoedkundig 
optreden, onbeleefdheid en ongevraagde 'opbouwende kritiek' zijn slechts enkele 
voorbeelden. In de huidige samenleving wordt dus niet het schadegevolg (het naar 
verhouding geringe niet objectiveerbare leed) zonder meer als onwenselijk beschouwd. 
Het is meer de wijze waarop deze schade is toegebracht die de wenkbrauwen doet 
fronsen. Vergoeding van immateriële schade ligt derhalve i n deze gevallen bij de 
onrechtmatigheidspool. 3 2 

Waar een bepaalde persoonsaantasting precies moet worden gesitueerd, ligt niet 
voor eens en voor altijd (a priori) vast. Dit hangt immers af van een oordeel omtrent 
de wenselijkheid van bepaalde gevolgen. Dit oordeel is uiteraard aan wijziging onder
hevig. Dat fysiek letsel en gezondheidsaantastingen vrijwel altijd als maatschappelijk 
onwenselijk zullen worden ervaren, ligt voor de hand. Een ander oordeel zou een 
bedreiging kunnen opleveren voor de maatschappelijke stabiliteit. De waardering van 
de eer en goede naam, de privacy en de band die een auteur met zijn werk heeft33, 
ligt echter veel minder vast. O p verschillende tijden en plaatsen zijn deze belangen 
verschillend gewaardeerd. 

Het bovenbeschreven spanningsveld met twee polen verschaft waarschijnlijk (enig) 
inzicht i n de ontwikkelingsdynamiek van vergoeding van immateriële schade. Indien 
het oordeel over de onwenselijkheid van een bepaald gevolg nog niet is uitgekristalli
seerd, ligt het voor de hand dat rechters zich concentreren op het handelen van de 
dader. Door schadevergoeding te beperken tot een specifiek feitencomplex wordt 
vermeden dat die schade altijd dient te worden vergoed. Dit kan echter de eerste stap 
zijn op de weg die naar ruimere of zelfs naar algehele erkenning voert. 

Deze hypothese lijkt bevestigd te worden door de ontwikkeling van de Engelse 
jurisprudentie inzake shockschade. De gedachte dat een mens behalve fysiek ook 
psychisch letsel kan oplopen, werd aan het einde van de vorige eeuw met wantrou
wen bekeken. Behalve angst voor frauduleuze claims was ook sprake van een zekere 
vooringenomenheid ten aanzien van psychisch letsel. Psychische problemen werden 
al gauw als een blijk van zwakte gezien. Het werd daarom voor mogelijk gehouden 

32 Esser-Weyers, 1991, par. 53 nr. 2 lijkt een soortgelijke tweedeling te maken als Drion. Hij verdeelt de 
'Anwedungsgebiete' van het aansprakelijkheidsrecht namelijk in 'Zurechnung von Unfallsschaden' 
enerzijds en de afbakening van 'Hancüungsspielraume und Freiheitsbereiche' anderzijds. De eerste 
categorie betreft rechtsgoederen die 'an sich' gerespecteerd moeten worden, terwijl dit bij de tweede 
categorie niet zo is. Anders dan bij de eerste categorie gaat het niet om de verschuiving van kosten, dit 
blijkt uit het grote aantal smartengeldvorderingen. Schadevergoeding heeft bij deze tweede categorie 
vooral een repressieve en preventieve functie. 

33 Uiteraard komt de term auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht pas in zwang op het moment dat de 
hierdoor beschermde belangen maatschappelijk erkenning hebben gevonden. Ditzelfde geldt voor het 
recht op privacy, het recht op vrijheid en het recht op eer en goede naam. 
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dat vrouwen hieraan konden lijden, maar voor mannen gold dat niet. Dat deze over
tuiging niet slechts door leken werd aangehangen, maar ook door psychologen en 
psychiaters, blijkt uit een artikel van Chamallas en Kerber. 3 4 In eerste instantie kwam 
shockschade dan ook slechts i n heel specifieke omstandigheden voor vergoeding i n 
aanmerking. Eerst was 'physical impact' vereist. 3 5 Toen dit vereiste vervolgens steeds 
meer uitgehold werd, ontstond de regel dat het slachtoffer alleen recht had op schade
vergoeding indien hij had gevreesd voor zijn eigen fysieke integriteit ('zone of physi-
cal danger'). De aanknoping bij de erkende categorie van fysiek letsel is bij beide 
regels opvallend. Vervolgens werden de bakens steeds opnieuw verzet door afschaf
fing van het vereiste van de 'zone of physical danger', introductie van de 'aftermath'-
doctrine en compensatie van shockslachtoffers die geen affectieve relatie met het 
primaire slachtoffer hadden, zoals collega's. Onder vuur liggen thans de eisen dat de 
shock plotseling moet zijn en dat het shockslachtoffer het ongeluk met 'unaided 
senses' heeft waargenomen. 3 6 

Naarmate de acceptatie van psychisch letsel toenam, werden de drempels voor 
vergoeding van shockschade dus verlaagd. In de beginfase vormde het schadegevolg 
zelf onvoldoende rechtvaardiging om tot aansprakelijkheid te concluderen. Bijkomen
de omstandigheden waren vereist. 3 7 N a verloop van tijd werden deze echter als arbi
trair ervaren en terzijde geschoven. Met het verstrijken van de tijd verschuift de 
rechterlijke aandacht van de omstandigheden waaronder het psychisch letsel werd 
toegebracht, naar het psychisch letsel zelf. Het theoretische eindresultaat van deze 
ontwikkeling zou zijn dat psychisch letsel zozeer geaccepteerd is dat het enkele feit 
dat iemand als gevolg van een onrechtmatige daad psychisch letsel heeft geleden, 
voldoende is voor vergoeding. Het Duitse recht benadert deze theoretische eindsitua
tie het dichtst met de ruime vergoeding van shockschade in gevallen waarin het 
primaire slachtoffer en het shockschadeslachtoffer affectieve banden onderhielden. De 
shockschade wordt dan vergoed ook al was het shockslachtoffer niet ter plaatse. Een 
confrontatie met de dood van een dierbare persoon in de vorm van een telefoontje is 
voldoende. Inwerkingtreding van dit mechanisme (verschuiving van de aandacht van 
de omstandigheden naar de geleden schade), is, zoals gezegd, geen wet van Meden 
en Perzen, maar hangt af van maatschappelijke ontwikkelingen. In Duitsland zijn deze 
ten aanzien van shockschade kennelijk anders verlopen dan in Engeland. 

Buiten gevallen van shockschade ligt het, waar de immateriële schade relatief 
gering is in de z i n dat de benadeelde niet in zijn gezondheid is aangetast, minder voor 
de hand dat het enkele feit van de onrechtmatige daad recht geeft op schadevergoe
ding. Onze huidige samenleving is (nog?) niet zo ver (van huis?) dat de enkele frus
tratie als dusdanig onwenselijk wordt beschouwd dat aansprakelijkheid dient te 
volgen. O p dit principe wordt in de eerste plaats uitzondering gemaakt i n welom-

34 Chamallas, Kerber, 88 MichX.Rev. 814 (1990). Zie voor weerstanden tegen vergoeding van shockschade 
hiervoor nr. 95. 

35 Victorian Railways Commissioner v. Coultas (1888) 13 App Cas 222. Zie over deze zaak Mullany and 
Handford, 1993, p. 1. 

36 Zie hiervoor nrs. 119-131. 
37 Opvallend is dat in geval van opzet de rechter wel al vroeg een recht op schadevergoeding aannam, zie 

Wilkinson v. Downton, [1897] 2 QB 57 waarin een vrouw psychische schade leed doordat een 'grapjas' 
haar vertelde dat haar echtgenoot een ongeluk had gehad. Zie over deze zaak hiervoor nr. 119. 
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schreven gevallen zoals bijvoorbeeld bij een aantasting van de eer en goede naam of 
bij een inbreuk op de privacy. Privacy en eer en goede naam zijn kennelijk zo gewich
tig dat smartengeld wordt toegekend ook al is het concrete leed waarschijnlijk zeer 
gering. Het feit dat het veelal opzettelijk onrechtmatig gedrag betreft, in combinatie 
met de aard van het geschonden subjectieve recht, geven hier kennelijk de doorslag. 
Verder bestaat soms een recht op smartengeld wanneer het gedrag van de onrechtma
tig handelende persoon werkelijk beneden alle niveau is. Een eerste voorbeeld is het 
Nederlandse art. 6:106 l id 1 sub a B W dat recht geeft op vergoeding van immateriële 
schade indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had de immateriële schade toe 
te brengen. Omdat volgens de tekst van de wet het oogmerk betrekking dient te 
hebben op de schade en niet op de schadeveroorzakende gedraging, is het bereik van 
deze bepaling evenwel beperkt. Een tweede voorbeeld vormt de Amerikaanse 'tort of 
intentional infliction of emotional distress'. Het toepassingsbereik van deze onrecht
matige daad is vrij ruim aangezien de opzet slechts gericht hoeft te zijn op het on
rechtmatige gedrag. De belangrijkste beperking is hier gelegen in het vereiste dat er 
sprake moet zijn van 'extreme and outrageous conduct'. 3 8 

Uit het bovenstaande valt te concluderen dat het ongedifferentieerde begrip ' imma
teriële schade' ten onrechte een ongedifferentieerde rechtswerkelijkheid suggereert. Bij 
nadere beschouwing is sprake van twee categorieën, fysiek en psychisch letsel ener
zijds en aantasting van persoonlijkheidsrechten anderzijds. De functie van smartengeld 
verschilt per categorie. Bij gevallen die dicht bij de schadepool liggen, zoals bijvoor
beeld lichamelijk letsel, laat de functie van compensatie zich veel beter verdedigen dan 
bij gevallen die zich rondom de onrechtmatigheidspool bevinden zoals bijvoorbeeld 
een inbreuk op de privacy. 

4. Smart als fictie 

359 De term 'smartengeld' suggereert dat het onder dat hoofd toegekende bedrag 
strekt ter compensatie van geleden smart (leed). Ui t het voorgaande blijkt echter dat 
deze gedachte — buiten gevallen van fysiek en psychisch letsel — op een fictie berust. 
In geval van schending van persoonlijkheidsrechten is namelijk geen sprake van 
objectiveerbaar en verifieerbaar leed. De aanwezigheid van smart (leed) is bij de 
bepaling van de gevallen waarin immateriële schade wordt vergoed derhalve niet 
uitsluitend tot leidraad genomen. 

Het gebruik van ficties heeft veelal tot doel een bepaald verschijnsel aanvaardbaar 
te maken. Zo werd in vroeger tijden bij vertegenwoordiging de fictie opgehouden dat 
de handelingen van de vertegenwoordiger feitelijk werden verricht door de vertegen
woordigde zelf. Deze fictie verklaarde Scholten uit "de zuivere individualistische 
rechtsopvatting, die de gebondenheid van den mensch in rechte niet van zijn persoon
lijk handelen kan scheiden". 3 9 Deze fictie maakt in een later stadium plaats voor het 

38 Zie hiervoor nr. 301. 
39 Asser-Scholten, 1940, p. 6. 
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toerekeningsbegrip. De gedachte dat handelingen van de één aan een ander kunnen 
worden toegerekend is dan zo aanvaardbaar dat dit openlijk kan worden erkend zodat 
een fictie niet meer noodzakelijk is. De verklaring is dan dat de mens aan zijn wilsver
klaringen is gebonden, "niet omdat hij haar inhoud gewild heeft, maar omdat degeen 
tot wien hij haar richtte, op het gestand doen der verklaring mocht rekenen." 4 0 

Een ander voorbeeld van een fictie levert de van 192741 tot 19704 2 geldende ade-
quatieleer op het gebied van de juridische causaliteit. Volgens deze leer bepaalde de 
voorzienbaarheid en de voorzienbaarheid alleen of er sprake was van causaal verband. 
Koster 4 3 toonde aan dat de praktijk en de leer niet met elkaar spoorden. Overal waar 
rechters op grond van beleidsoverwegingen causaal verband wi lden aannemen namen 
zij voorzienbaarheid aan en overal waar zij dat niet wilden aannemen oordeelden zij 
geen voorzienbaarheid aanwezig. Het resultaat was dat het begrip voorzienbaarheid 
van alle betekenis werd onbloot en dat er een discrepantie ontstond tussen de innerlij
ke rechterlijke motivatie enerzijds en zijn motivering in de uitspraak anderzijds. De 
door Koster voorgestelde figuur van de toerekening naar redelijkheid 4 4 beoogde de 
rechter te dwingen expliciet verantwoording af te leggen van de overwegingen die 
hem tot zijn oordeel hadden geleid. De fictie van de adequatieleer was misschien 
oorspronkelijk nodig in verband met de overtuiging dat rechters het recht slechts 
toepassen en geen beleidsmatige oordelen vellen. Met het verstrijken van de jaren 
veranderde de opinie op dat punt en daarmee verdween ook de noodzaak om zich 
te verschuilen achter het criterium van de voorzienbaarheid. Daaraan vasthouden 
leidde daarentegen vooral tot verwarring omdat de rechtspraak onbegrijpelijk werd. 

Op dezelfde wijze zou men het onjuiste gebruik van de term smartengeld kunnen 
verklaren. De erkenning dat geld wordt toegekend zonder dat sprake is van objecti
veerbare schade is kennelijk onaanvaardbaar. Juristen proberen daarom hun ogen te 
sluiten voor het feit dat dit we l degelijk gebeurt. In die gevallen wordt daarom leed 
gefingeerd aan de zijde van de benadeelde. Door smart te fingeren, wordt schadever
goeding mogelijk. Zo onttrekt de figuur van smartengeld zich niet aan de bestaande 
dogmatische denkkaders. 

Een indicatie dat van een fictie sprake is, vormt ook het gebrek aan contouren van 
het begrip immateriële schade. Opmerkelijk genoeg hebben voorstanders van de 
compensatiefunctie zich nooit diepgaand beziggehouden met de vraag wat smart of 
leed precies inhoudt. Daardoor blijft onduidelijk wat nu precies wordt gecompenseerd. 
Terwijl met betrekking tot het begrip vermogensschade onderscheiden wordt tussen 
zaakschade, zuivere vermogensschade, gemaakte kosten en gederfde winst wordt 
immateriële schade veelal negatief omschreven als schade die geen vermogensschade 
is . 4 5 Eventuele positieve omschrijvingen verschaffen evenmin duidelijkheid. Auteurs 
volstaan vaak met heel algemene niet uitputtende opsommingen als pijn, geestelijk 

40 Asser-Scholten, 1940, p. 7. 
41 HR 3 februari 1927, NJ 1927, p. 636, nt. EMM. 
42 HR 20 maart 1970, NJ 1970, 251, nt. GJS. 
43 Koster, 1963. 
44 Thans neergelegd in art. 6:98 BW. 
45 Art. 6:95 BW spreekt van 'ander nadeel', art. 6:106 BW heeft het over 'nadeel dat niet in vermogens

schade bestaat'. Zie verder hiervoor nr. 56. 
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leed, verdriet malaise, slapeloosheid, ergernis, angst, minderwaardigheidsgevoelens, 
ontsiering van het lichaam, gederfde levensvreugde, verminderde levensverwachtin
gen en inperking van mogelijkheden. 4 6 Indien aanhangers van de compensatiefunctie 
niet iedere negatieve emotie door middel van smartengeld wi l len compenseren — en 
dat wi l len zij niet — zullen zij moeten onderscheiden tussen de verschillende negatieve 
emoties, althans criteria daartoe dienen te ontwikkelen. Dit echter is niet gebeurd, 
hetgeen er bijvoorbeeld toe heeft kunnen leiden dat een bepaalde soort immateriële 
schade (gekrenkt rechtsgevoel) een afzonderlijke functie is geworden (de genoegdoe
ningsfunctie). 4 7 Nooit is getracht het begrip immateriële schade duidelijk te omlijnen 
of daaraan een duidelijk psychologisch concept ten grondslag te leggen. De invloed 
van de psychologie op de ontwikkeling van deze rechtsfiguur is buitengewoon be
perkt geweest.4 8 Hoogstens heeft de opkomst van de psychologie het gebruik van de 
fictie i n de hand gewerkt dat steeds waar smartengeld wordt toegekend sprake is van 
leed, maar dat is niet meer dan een hypothese. 

Hoewel ficties een nuttige functie kunnen vervullen doordat bepaalde figuren die 
anders niet i n te passen zouden zijn toch een plaats in het rechtssysteem krijgen, blijft 
werkelijk begrip van het wezen van de desbetreffende figuur toch achterwege. 4 9 Voor 
een goed begrip van de figuur vergoeding van immateriële schade en een verdere 
uitbouw daarvan is het daarom tijd dat wij de fictie dat de toekenning van smarten
geld altijd gericht is op compensatie van leed achter ons laten. 

46 Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 106, aant. 5; Lindenbergh, 1998, p. 92; Asser-Hartkamp 
4-1, 2000, nr. 464. 

47 Zie hiervoor nr. 352. 
48 Dit is alleen incidenteel anders met betrekking tot shockschade. Sommige schrijvers refereren daar aan 

psychologische literatuur, zie bijvoorbeeld Lindenbergh, 1998, p. 140-142. Zie voor enige informatie over 
psychiatrische ziektebeelden hiervoor nr. 94. Met betrekking tot het daarmee soms moeilijk af te grenzen 
geval van affectieschade zijn dergelijke uitstapjes daarentegen niet gebruikelijk en met betrekking tot 
schending van persoonlijkheidsrechten speelt de psychologie geen enkele rol. 

49 Eggens, 1998, p. 447. Zie voor een bestrijding van ficties ook Meijers, VPO Hl, p. 277-300. 
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Hoofdstuk X 
R E C H T S H A N D H A V I N G 

1. Inleiding 

360 In het vorige hoofdstuk is betoogd dat waar leed niet objectiveerbaar en derhalve 
niet verifieerbaar is, de compensatiefunctie de toekenning van smartengeld niet kan 
dragen. O m in die gevallen toch smartengeld toe te kunnen kennen, is derhalve een 
ander fundament in de vorm van een nieuwe functie vereist. Deze nieuwe functie zou 
idealiter tussen compensatie en straf i n moeten liggen. Smartengeld als verkapte boete 
leidt niet alleen tot allerlei theoretische problemen, maar brengt ook wellicht de verze
kerbaarheid i n gevaar.1 

In dit hoofdstuk wordt betoogd dat het vereiste aanvullende theoretische funda
ment kan worden gevonden in wat ik de rechtshandhavingsfunctie zou wi l len noe
men. Deze functie is, noch in Nederland, noch in het buitenland geheel onbekend, 
maar in het kader van dit betoog heeft zij een vrij specifieke inhoud. Allereerst wordt 
behandeld wat ik onder de rechtshandhavingsfunctie versta (paragraaf 2: nrs. 361-371). 
O m deze functie in reliëf te plaatsen, volgt een overzicht van de functies die in Neder
land en i n het buitenland aanliggen tegen de rechtshandhavingfunctie zoals ik die 
begrijp (paragraaf 3: nrs. 372-377). In paragraaf 4 (nrs. 378-381) tenslotte wordt de 
rechtshandhavingsfunctie in verband gebracht met het zogenaamde 'bewegliche 
System' van het aansprakelijkheidsrecht. 

De consequenties van de rechtshandhavingsfunctie voor de gevallen waarin een 
recht op smartengeld bestaat en voor de hoogte van het smartengeld, komen in het 
volgende hoofdstuk (nrs. 382-419) aan bod. 

2 . Rechtshandhaving en smartengeld 

2.1 Wat houdt de rechtshandhavingsfunctie in? 

2.1.1 Algemeen 
361 De rechtshandhavingsfunctie in de hier bedoelde z in houdt i n dat het privaatrecht 
i n staat dient te zijn om te reageren op de inbreuk op een privaatrechtelijk recht. Deze 
reactie dient niet te geschieden met het oog op (speciale of generale) preventie, maar 
is een kwestie van logische noodzaak: zonder (re)actie geen recht. Het is zinloos een 
bepaald belang van het etiket (subjectief) recht te voorzien als vervolgens na een 
inbreuk het privaatrecht geen mogelijkheid biedt om op die inbreuk te reageren. Het 
geschonden recht zet zich voort i n de vorm van een rechtsaanspraak. Het bestaan van 
een (subjectief) recht veronderstelt derhalve logischerwijze het bestaan van een reactie
mogelijkheid. Voor het bestaan van privaatrechtelijke rechten is vereist dat het privaat
recht een reactiemogelijkheid biedt. Niet relevant is de aanwezigheid van bestuursrech-

1 Hoewel 'punitive damages' in de VS soms wel degelijk op verzekeraars kunnen worden afgewenteld. 
De verzekeringsovereenkomsten zijn in verband met concurrentie veelal ruim geredigeerd en soms 
verbiedt de statelijke wetgever zelfs de uitsluiting van 'punitive damages', zie Schirmeister, 1996, par. 
3.64. 
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telijke of strafrechtelijke reactiemogelijkheden. De autonomie van het privaatrecht staat 
voorop. 

Het privaatrecht biedt verschillende soorten reactiemogelijkheden. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de revindicatie en de vordering tot nakoming. Ook de vordering tot 
schadevergoeding kan die functie hebben. In tegenstelling tot de compensatiefunctie 
is de rechtshandhavingsfunctie derhalve niet uitsluitend een functie van het schade-
vergoedingsrecht, maar een functie van het privaatrecht als geheel. Z o beschouwd 
gaat zij aan de compensatiefunctie vooraf. 

De werking van de rechtshandhavingsfunctie is derhalve niet tot één onderdeel van 
het privaatrecht beperkt. Zij vormt als het ware de logische ondergrond daarvan en 
kan zich in verschillende contexten doen gelden. Een tweetal voorbeelden zal dit 
illustreren. Een eerste voorbeeld vormt het arrest waarin de Hoge Raad een beroep 
op de extinctieve verjaringstermijn (art. 3:310 l id 2 BW) in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid (art. 6:2 l i d 2 BW) oordeelde. 2 In deze zaak was een werknemer gedu
rende een periode van vier jaar blootgesteld geweest aan asbeststof als gevolg waar
van zich bij hem mesothelioom had ontwikkeld. Hij sprak zijn werkgever aan tot 
schadevergoeding en de vordering werd na zijn overlijden voortgezet door zijn erfge
namen. De verjaringstermijn van dertig jaar van het toepasselijke art. 3:310 l i d 2 B W 
was verstreken en de vraag was of deze termijn in verband met de redelijkheid en 
billijkheid buiten toepassing moest blijven. De kern van de zaak is het feit dat de 
incubatieperiode voor mesothelioom twintig tot veertig jaar bedraagt. H a d de Hoge 
Raad de extinctieve verjaringstermijn met het oog op de rechtszekerheid i n stand 
gelaten, dan zou dit betekenen dat het recht op fysieke integriteit (gezondheid) van 
een bepaalde groep werknemers inhoudsloos zou zijn geworden. Gezien de incubatie
periode zouden de eerste symptomen van mesothelioom zich immers vaak pas mani
festeren na het verstrijken van de verjaringstermijn. Voor het recht op fysieke integri
teit (gezondheid) was het dus een kwestie van buigen of barsten. Öf dit recht zou 
voor wat betreft de aantasting door mesothelioom i n wezen worden opgeheven, of de 
verjaringstermijn zou op de helling moeten. Gezien het belang dat aan de fysieke 
integriteit (gezondheid) in onze rechtsorde wordt toegekend was de laatste optie 
vrijwel onontkoombaar. 3 Tegen die achtergrond valt vervolgens kritiek uit te oefenen 
op de keuze van de Hoge Raad voor een niet-uitputtende opsomming van zeven 

2 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430, nt ARB. 
3 In dezelfde richting lijkt A-G Spier te gaan waar hij stelt dat door vast te houden aan de verjaringster

mijn bepaalde slachtoffers op geen enkel moment toegang tot de rechter hebben. Hij concludeert (in 9.8): 
"Ik ben daarom geneigd te menen dat het, ongeacht de omstandigheden (curs. AJV), onverkort vasthouden 
aan de wettelijke verjaringstermijn zich, in voorkomende gevallen, niet verdraagt met art. 6 EVRM. Zo'n 
geval doet zich hier voor." Zie ook Dommering-van Rongen, Vrb 2000, p. 51 die in deze zaak het 
mensenrechtelijke aspect doorslaggevend acht. Zij merkt op dat benadeelden nog wel toegang tot de 
rechter hadden indien zij bij voorbaat hadden kunnen stuiten. Zij betwijfelt echter of - als dit de enige 
wijze is om toegang te realiseren - dit de toets van art. 6 EVRM doorstaat. De kritiek van Van Schaick, 
WPNR 6414 (2000), p. 591-597, dat de redelijkheid en billijkheid een zwak argument zijn om een verja
ringstermijn opzij te zetten omdat een verjaringsregeling de redelijke uitkomst van een geschil opoffert 
aan hogere belangen, is dan ook onjuist. Tegenover elkaar staan niet een individueel belang (redelijke 
uitkomst van dit concrete geschil) en een algemeen belang (rechtszekerheid), maar twee algemene 
belangen: het bestaan van het recht op fysieke integriteit (gezondheid) en de rechtszekerheid. 
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relevante gezichtpunten aan de hand waarvan de feitelijke rechter na verwijzing moest 
bepalen of de verjaringstermijn in dit concrete geval moest sneuvelen. 4 

Voorts speelt rechtshandhaving een rol bij de bewijslastverdeling. In het kader van 
beroeps- en werkgeversaansprakelijkheid wordt de bewijslast ten aanzien van het 
causaal verband of van de normschending namelijk soms bij de aangesproken persoon 
gelegd omdat anders de materiële norm in de praktijk niet te handhaven zou zijn. 5 

Wat betreft de aanwezigheid van het conditio sine qua non-verband geldt dat achteraf 
nauwelijks meer is vast te stellen wat er zou zijn gebeurd indien bijvoorbeeld de 
werkgever we l veiligheidsmaatregelen had getroffen. A l s de machine we l een be-
schermkap had gehad, was de werknemer dan niet gewond geraakt? Akkermans 
schrijft: 

"Wie hier de bewijslast krijgt opgedragen is dan ook steevast de sigaar. Wanneer de 
benadeelde onverkort het bewijs van causaal verband zou moeten leveren, gaat de ge
daagde haast per definitie vrijuit. Daarmee zou het desbetreffende veiligheidsvoorschrift een 
groot deel van zijn effectiviteit kunnen verliezen (curs. AJV)." 6 

Een duidelijk voorbeeld is Cijsouw I 7, waarin de Hoge Raad bepaalde dat het niet 
strookt met de strekking van art. 1638x (oud) B W (thans art. 7:658 BW) om de werkne
mer met het bewijsrisico te belasten dat hij het fatale asbestkristal met een aan zeker
heid grenzende waarschijnlijkheid heeft binnengekregen gedurende de periode dat de 
werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, terwijl dit we l van 
hem kon worden verlangd. De strekking van art. 7a:1638x (oud) B W bracht volgens 
de Hoge Raad daarentegen mee dat de werkgever zich er niet op kon beroepen dat 
de werknemer, die gedurende de hele periode van zijn dienstverband is blootgesteld 
aan asbeststof, het fatale asbestkristal mogelijk heeft binnengekregen in een eerdere 
periode van zijn dienstverband toen de werkgever van het ontbreken van veiligheids
maatregelen geen verwijt vie l te maken. 

2.1.2 Rechtshandhaving i n het schadevergoedingsrecht 
362 De rechtshandhavingsfunctie manifesteert zich in het kader van het schadevergoe
dingsrecht afzonderlijk i n die gevallen waarin de rechtsinbreuk niet leidt tot vermo
gensschade of tot objectiveerbaar en dus verifieerbaar leed. Schadevergoeding is dan 

4 Als gezichtspunten noemde de Hoge Raad: (a) gaat het om vergoeding van vermogensschade dan wel 
om nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, en — mede in verband daarmede — komt de gevorderde 
schadevergoeding ten goede aan het slachtoffer zelf, diens nabestaanden dan wel een derde?; (b) in 
hoeverre bestaat voor het slachtoffer respectievelijk zijn nabestaanden ter zake van de schade een 
aanspraak op een uitkering uit anderen hoofde?; (c) de mate waarin de gebeurtenis de aangesprokene 
valt te verwijten; (d) de mate waarin aangesprokene al voor het verstrijken van de verjaringstermijn 
rekening heeft gehouden of had behoren te houden met de mogelijkheid dat hij voor de schade aanspra
kelijk zou zijn; (e) in hoeverre heeft de aangesprokene naar redelijkheid nog de mogelijkheid zich tegen 
de vordering te verweren?; (f) is de aangesprokene (nog) door verzekering gedekt?; (g) heeft na het aan 
het licht komen van de schade binnen redelijke termijn een aansprakelijkheidstelling plaatsgevonden 
en is een vordering tot schadevergoeding ingesteld? 

5 Giesen, 1999, p. 70-80 en 139 en, in het algemeen, Giesen, 2001, hoofdstuk XTV, par. 3.1. 
6 Akkermans, 1997, p. 402. 
7 HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686, nt. PAS. 
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strikt genomen niet mogelijk, er is immers geen schade. Dit zou er echter toe leiden 
dat het geschonden recht in het geheel niet zou kunnen worden gehandhaafd. Het 
probleem is vervolgens dat de niet-handhaving van een recht in wezen neerkomt op 
de ontkenning van het bestaan van dat recht. O m de beschermingsaanspraak die het 
privaatrecht creëert serieus te nemen, dient derhalve een reactiemogelijkheid te wor
den geconstrueerd. Het oog kan dan vallen op de figuur van het smartengeld. De 
opmerking van Steffen dat smartengeld als "Entlastungsventil für ein unbefriedigtes 
Rechtsgeführ 8 fungeert, komt dicht bij de kern van de zaak. Het rechtsgevoel veror
donneert dat het privaatrecht een middel aanreikt waarmee de rechthebbende wiens 
recht is geschonden, kan reageren. Dit ongearticuleerde gevoel dient echter te worden 
gecompleteerd door het (logische) inzicht dat een recht — w i l het die naam waardig 
zijn — gehandhaafd moet kunnen worden. 

Deze gang van zaken doet zich met name voor bij de schending van persoonlijk
heidsrechten. Het smartengeld treedt in de plaats van het geschonden recht en hand
haaft dit aldus. V a n smartengeld in de eigenlijke z i n van het woord is dan uiteraard 
geen sprake meer. De immateriële schade bestaat niet uit concreet leed (dat is immers 
i n die gevallen niet objectiveerbaar en derhalve niet verifieerbaar), maar uit de (on
rechtmatige) rechtsinbreuk als zodanig. Omdat het begrip 'smartengeld' is ingebur
gerd zal het i n het navolgende ook in deze gevallen worden gebezigd. Ui t de context 
za l steeds duidelijk zijn dat het niet gaat om smartengeld in eigenlijke z in , gebaseerd 
op de compensatiefunctie, maar om smartengeld in oneigenlijke z in , gefundeerd op 
de rechtshandhavingsfunctie. 

De rechtshandhavingsfunctie zoals die hier is omschreven, vormt, zoals gezegd, 
geen zuivere tegenstelling met de compensatiefunctie, maar gaat daaraan vooraf. Dit 
heeft tot gevolg dat beide functies zowel onafhankelijk van elkaar als gezamenlijk kun
nen opereren. Een voorbeeld van het eerste levert de toekenning van smartengeld 
wegens de schending van persoonlijkheidsrechten. Het gaat om rechtshandhaving en 
niet om compensatie. Beide functies gaan daarentegen hand in hand i n geval van 
compensatie van aantoonbare schade. Is een zaak vernietigd, dan blijft het eigendoms
recht voortbestaan in de vordering tot schadevergoeding. In die z i n handhaaft de 
vordering tot schadevergoeding het eigendomsrecht. Heeft een benadeelde bijvoor
beeld fysiek letsel opgelopen en heeft hij aldus aantoonbaar pijn geleden, dan kan hem 
geld ter compensatie van die pijn worden toegekend met als gevolg dat zijn subjectie
ve recht op fysieke integriteit is gehandhaafd. Beide gevallen hebben gemeen dat door 
de rechtsinbreuk de benadeelde concreet schade ondervindt, hetzij i n de vorm van 
vermogensschade, hetzij i n de vorm van concreet leed. Door compensatie van die 
vermogensschade of van dat leed worden de geschonden subjectieve rechten tegelij
kertijd gehandhaafd. Beide functies versmelten dan. 

In het kader van het schadevergoedingsrecht mag rechtshandhaving niet met 
preventie worden verward. Net als bij de compensatiefunctie gaat de rechtshandha
vingsfunctie daaraan logisch vooraf. Dit laat uiteraard onverlet dat van de toekenning 
van smartengeld ter rechtshandhaving een preventieve werking uitgaat. Deze eventue
le preventieve werking is echter slechts een (gewenst) nevenproduct van het ter 

8 Steffen, NJW 1997, p. 10. 
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rechtshandhaving toegekende bedrag. 9 Dat rechtshandhaving in beginsel losstaat van 
preventie valt te illustreren met een belangrijke manifestatie van de rechtshandha-
vingsfunctie, namelijk de revindicatie. Revindicatie is een middel dat de rechthebben
de toekomt ter handhaving van zijn recht. In beginsel hoeft hij geen leed of zelfs maar 
enig belang aan te tonen als voorwaarde voor de toewijzing van zijn vordering. 1 0 Dat 
van de mogelijkheid van revindicatie een preventieve werking uitgaat op bijvoorbeeld 
diefstal of verduistering is wellicht niet ondenkbaar, maar preventie vormt niet de 
grondslag voor revindicatie. 

De parallel met revindicatie kan nog verder worden doorgetrokken. Dat in geval 
van schending van persoonlijkheidsrechten schadevergoeding is ingezet ter rechts
handhaving valt te verklaren uit het gebrek aan andere middelen. 1 1 Revindicatie ter 
handhaving van een persoonlijkheidsrecht is vanzelfsprekend onmogelijk. Rectificatie, 
zoals bij een aantasting van de eer en goede naam, komt enigszins in de buurt maar 
is qua effect veel minder eenduidig. Niets garandeert immers dat de mensen die 
kennis hebben genomen van de inbreukmakende publicatie ook de rectificatie onder 
ogen zullen krijgen. Voor een inbreuk op de privacy geldt i n dit verband nog dat 
rectificatie geen z in heeft. De geopenbaarde feiten zijn waar, alleen hadden ze niet 
geopenbaard mogen worden. Een — eventueel bij de rechter afgedwongen — vermel
ding dat de publicatie onrechtmatig was, brengt deze feiten waarschijnlijk alleen maar 
opnieuw onder de aandacht. Voor rectificaties geldt bovendien dat ze veelal — ten 
gevolge van de juridische procedure — lange tijd na de oorspronkelijke publicatie 
worden geplaatst en ook daarom minder effect sorteren. 

Natuurlijk is ook een verbod voor de toekomst mogelijk 1 2, maar als dit het voor
naamste handhavingsinstrument zou zijn, heeft dit tot gevolg dat iedereen één keer 

ë 

9 Of in een concreet geval de toekenning van smartengeld preventieve werking zal hebben hangt onder 
meer van de hoogte van het toegekende bedrag en van de aard van de aansprakelijke persoon af. Een 
door rationele winstprincipes geleide onderneming calculeert wellicht meer dan een door passies 
gedreven natuurlijk persoon. 

10 Er gelden slechts de heel algemene grenzen van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW) en van de 
redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW). 

11 Dit is wellicht mede een gevolg van het feit dat persoonlijkheidsrechten van relatief recente datum zijn. 
Zij moesten worden ingevoegd in een stelsel dat in de eerste plaats was toegesneden op de handhaving 
van vermogensrechten. Zie ook hiervoor nr. 358. Het feit dat niet evident is dat de schending van een 
persoonlijkheidsrecht recht geeft op smartengeld, blijkt uit de EHiitse ontwikkeling. In 1954 erkende het 
BGH het 'allgemeine PersönHchkeitsrecht' om pas later, in 1958, in geval van schending een recht op 
smartengeld mogelijk te maken. Zie hiervoor nrs. 15 en 19. 

12 Hoewel rechters soms opmerkelijk terughoudend zijn zie Hof Amsterdam 11 november 1999, Mediafo
rum 2000, nr. 3 waarin de vordering van Youp van 't Hek om de VNU op straffe van een dwangsom 
voor de toekomst te verbieden 'nepinterviews' met hem te publiceren, werd afgewezen. Het oordeel van 
het Hof is verrassend, omdat Story al eerder een dergelijk gefingeerd interview met Van 't Hek had 
gepubliceerd naar aanleiding waarvan in twee instanties was geprocedeerd (Rb Haarlem 26 maart 1991, 
Mediaforum 1991, Bijlage 3, p. 51 en Hof Amsterdam 9 januari 1992, Mediaforum 1992, Bijlage 4, p. 17. 
Het Hof achtte een verbod voor de toekomst niet noodzakelijk omdat VNU zich blijkens een brief er 
rekenschap van had gegeven "(...) dat Van 't Hek een te respecteren belang heeft ervan gevrijwaard te 
blijven dat VNU op onjuiste wijze de indruk wekt dat hij aan publicaties in Story meewerkt. Na het 
onderhavige, tweede, kort geding over een 'nep-interview' mag verwacht mag (verschrijving van het 
Hof, AJV) worden dat VNU die onjuiste indruk verder zal vermijden. En tenslotte staan Van 't Hek in 
voorkomende gevallen voldoende mogelijkheden tot rechtsbescherming ter beschikking/' 
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zonder consequenties inbreuk kan maken op de persoonlijkheidsrechten van een 
ander. Persoonlijkheidsrechten zouden dus ten opzichte van vermogensrechten in een 
structureel zwakkere positie komen te verkeren. De enige mogelijkheid om de handha
ving van persoonlijkheidsrechten te verbeteren, was door schadevergoeding toe te 
kennen. Dit is gebeurd in de vorm van smartengeld. Verbazing hoeft dat niet te 
wekken, aangezien de schending van een persoonlijkheidsrecht veelal niet resulteert 
i n aantoonbare vermogensschade. 1 3 Uiteraard kan het smartengeld dienen ter com
pensatie van niet aantoonbare vermogensschade, maar dit is niet het werkelijke doel. 
Het doel is rechtshandhaving. 

2.1.3 Rechtshandhaving door midde l van smartengeld 
363 V a n de aanwending van smartengeld ter rechtshandhaving zijn verschillende 
voorbeelden te geven. Ar t . 1637w (oud) B W kende een recht op smartengeld toe 1 4 

aan een partij bij een arbeidsovereenkomst i n geval van schending van een verplich
ting door de andere partij. Ondanks deze neutrale redactie leek de bedoeling toch 
vooral te zijn om de werknemer een actie te geven tegen de relatief veel machtiger 
werkgever. Deze laatste kan zijn belangen veil ig stellen door een boetebeding op te 
nemen, maar de werknemer had (en heeft) die mogelijkheid veelal niet. Een aanspraak 
op een bepaald bedrag was tegen die achtergrond wenselijk. 1 5 Het ging niet zozeer 
om vergoeding van leed, maar om versterking van de relatief zwakkere positie van 
de werknemer. De vordering tot smartengeld diende met andere woorden ter rechts
handhaving. Het feit dat het hier niet ging om de handhaving van een persoonlijk
heidsrecht, doet daar op zichzelf niets aan af. 

N o g duidelijker taal spreekt wellicht de toelichting op art. 3 l i d 4 van de Wet op 
het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten ( A V V ) . 1 6 Op grond van deze bepaling kunnen arbeiders- of 
werkgeversverenigingen die i n strijd handelen met de algemeen verbindendverklaring 
van een cao worden aangesproken. Opmerkelijk is dat in de Memorie van Toelichting 
staat: 

"(...) wanneer een der partijen bij de individueele arbeidsovereenkomst in strijd met zijn 
rechtsverplichting handelt, het er niet in de eerste plaats om te doen is hem daarvoor te 
straffen, maar de wederpartij een vorderingsrecht te geven tot handhaving harer rechten 
(cursivering AJV)." 1 7 

13 Dat is in ieder geval vaak moeilijk te bewijzen. Uitzonderingen daargelaten is bijvoorbeeld nauwelijks 
aan te tonen dat de carrière van iemand wiens reputatie is aangetast een ongunstiger verloop heeft 
genomen dan anders het geval zou zijn geweest. 

14 En wellicht ook een recht op vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade, zie Bles II, 1908, 
p. 366-367. 

15 Bles H, 1908, p. 359 en 366. 
16 Dit artikel luidt als volgt: "De in het tweede lid bedoelde verenigingen kunnen van werkgevers of 

arbeiders, die in strijd handelen met verbindend verklaarde bepalingen, vergoeding vorderen van de 
schade die zij of hare leden daardoor lijden. Voor zover de schade in ander nadeel dan vermogensscha
de bestaat, zal als vergoeding een naar billijkheid te bepalen bedrag verschuldigd zijn." 

17 TK 1936/37, 274, nr. 3, p. 5. 
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Soortgelijke bepalingen zijn te vinden in art. 10 van de Wet op de ondernemersover
eenkomsten (WOO) en in art. 16 van de Wet op de cao (WCAO) . Ten onrechte wordt 
i n de literatuur wel aangenomen dat het hier om een boete gaat.1 8 Het doel is rechts
handhaving. 

Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft een verband gelegd 
tussen vergoeding van immateriële schade en rechtshandhaving. In Comingersoll/Por
tugal 1 9 stelde de eiser (een rechtspersoon) dat de lengte van de civiele procedure 
(meer dan zeventien jaar) i n strijd kwam met art. 6 E V R M en vorderde vergoeding 
van immateriële schade op grond van art. 41 E V R M . Het feit dat de eiser geen natuur
lijk persoon was maar een (commerciële) rechtspersoon, stond volgens het E H R M 
(rov. 35) niet i n de weg aan toewijzing van de vordering: 

"The Court reiterates that the Convention must be interpreted and applied in such a way 
as to guarantee rights that are pratical and effective. Accordingly, since the principal form 
of redress which the Court may order is pecuniary compensation, it must necessarily be 
empowered, if the right guaranteed by Article 6 of the Convention is to be effective, to 
award pecuniary compensation for non-pecuniary damage to commercial companies, 
too." 

Samengevat: het E H R M achtte vergoeding van immateriële schade op zijn plaats met 
het oog op de praktische en effectieve bescherming van de rechten uit het E V R M . Dit 
is niets anders dan rechtshandhaving in de hier begrepen z in . Het E H R M leek bijzon
der gewicht toe te kennen aan het feit dat het slechts door toewijzing van een geldbe
drag op een schending kan reageren. De Nederlandse rechter heeft formeel uiteraard 
meer mogelijkheden, maar ook dan geldt dat niet elk van die mogelijkheden effectief 
is. 

Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld in bovengenoemde zaak kende 
het E H R M gewicht toe aan een aantal (niet limitatieve) omstandigheden: de reputatie 
van de onderneming, onzekerheid met betrekking tot besluitvorming, ontwrichting 
van het management en tenslotte i n mindere mate ("to a lesser degree") "the anxiety 
and inconvenience caused to the members of the management team". Opvallend is dat 
i n een 'concurring opinión' vier rechters van mening waren dat deze laatste omstan
digheid niet meegewogen dient te worden. Natuurlijke personen worden zelfstandig 
beschermd. Sommige bepalingen van het E V R M zijn niet van toepassing op rechtsper
sonen, maar het merendeel we l en er is geen reden waarom het E H R M in kwesties 
van compensatie van die lijn moet afwijken. Zij keerden zich dus tegen de laatste 
factor omdat meeweging daarvan ten onrechte de indruk zou wekken dat rechtsperso
nen slechts recht op vergoeding van immateriële schade hebben indien natuurlijke 
personen 'anxiety' en 'inconvenience' hebben ondervonden. 

Ook het EG-recht levert een voorbeeld van de toekenning van smartengeld ter 
rechtshandhaving. In een uitspraak van 12 december 2000 heeft het Gerecht van Eerste 
Aanleg de Europese Investeringsbank (EIB) veroordeeld tot betaling van 25.000 euro 

18 Vgl. Olbers, SMA 1988, p. 216-217; idem Arbeidsovereenkomst, Wet CAO (losbladig), art. 16, aant. 2 met 
verwijzingen en Lindenbergh, 1998, p. 121. 

19 EHRM 6 aprü 2000, NJ 2000, 612. 
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aan smartengeld wegens niet-uitvoering van een arrest van het Gerecht waardoor de 
EIB art. 233 E G had geschonden. 2 0 Niet de ernst van het leed van benadeelde (een 
ontslagen werknemer van de EIB) lijkt redengevend voor deze beslissing. Zij lijkt 
vooral gebaseerd op het enkele feit van de niet-nakoming van de verplichting van art. 
233 E G tot uitvoering van een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg. De toeken
ning van smartengeld is hier vooral bedoeld om adequaat te kunnen reageren op niet-
nakoming van verdragsverplichtingen. 

Ui t bovenstaande (in nrs. 362 en 363 genoemde) illustraties moge blijken dat de 
rechtshandhavingsfunctie zich binnen en buiten het schadevergoedingsrecht manifes
teert. Verder valt nog op te merken dat de aanwending van smartengeld ter rechts
handhaving niet i n strijd komt met de letter van de wet. Ar t . 6:106 B W spreekt niet 
van 'smart', maar van 'nadeel dat niet i n vermogensschade bestaat'. Deze bepaling 
schrijft niet voor dat de rechter slechts een vergoeding wegens ander nadeel kan 
toekennen, indien vaststaat dat de benadeelde leed heeft ondervonden. Weliswaar 
staat i n de aanhef van art. 6:106 B W dat de benadeelde recht heeft op 'een naar billijk
heid vast te stellen schadevergoeding', maar het woord 'schadevergoeding' is vooral 
om wetstechnische redenen gebruikt. 2 1 Kennelijk was het de bedoeling om buiten 
twijfel te stellen dat de bepalingen van afd. 6.1.10 op de vordering tot smartengeld 
van toepassing zijn. Ui t de parlementaire geschiedenis blijkt voldoende dat men zich 
ervan bewust was dat de aanspraak op smartengeld geen schadevergoeding in de 
gebruikelijke z in van het woord is . 2 2 Dat smartengeld soms i n werkelijkheid nog 
verder afstaat van schadevergoeding dan men al dacht, onderstreept de onnauwkeu
righeid van het woord 'schadevergoeding' nog eens extra. Het gevoel dat smartengeld 
geen schadevergoeding is, is nu geconcretiseerd tot het inzicht dat het gaat om rechts
handhaving. 

2.1.4 Voordelen van de rechtshandhavingsfunctie 
364 De rechtshandhavingsfunctie zoals hierboven uiteengezet, levert het gewenste 
theoretische fundament voor vergoeding van immateriële schade. Zij kent namelijk 
niet de drie i n het vorige hoofdstuk geformuleerde bezwaren tegen de compensatie
functie. 2 3 

Het eerste bezwaar luidde dat de compensatiefunctie niet verklaart dat bij schending 
van vermogensrechten geen en bij schending van persoonlijkheidsrechten wel een 
recht op smartengeld bestaat. Door middel van de rechthandhavingsfunctie valt dit 
goed te verklaren. Vermogensrechten worden in beginsel al gehandhaafd doordat bij 
schending een recht op vergoeding van vermogensschade bestaat. Vergoeding van 
immateriële schade ter rechtshandhaving is dan niet nodig. 

Het tweede bezwaar hield in dat het leed in een belangrijk aantal gevallen, te weten 
bij schending van persoonlijkheidsrechten, door enkel tijdsverloop teniet gaat en dat 
er dus geen schade is die gecompenseerd dient te worden. De rechtshandhavingsfunc
tie verschaft het inzicht dat het bij de schending van persoonlijkheidsrechten niet gaat 

20 Gerecht van Eerste Aanleg 12 december 2000, SEW 2001/1, Jur. EG p. 4. 
21 PG Boek 6, p. 377 noot 1. 
22 Bijvoorbeeld PG Boek 6, p. 377. 
23 Nr. 357. 
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om de compensatie van leed, maar om rechtshandhaving. Ook dit bezwaar wordt 
aldus ondervangen. 

Het derde bezwaar tegen de compensatiefunctie bestond uit het feit dat de benadeel
de bij schending van persoonlijkheidsrechten geen objectiveerbaar en derhalve geen 
verifieerbaar leed ondervindt. Er wordt derhalve smartengeld toegekend, terwijl het 
bestaan van smart (leed) niet te achterhalen is. V a n compensatie in de gebruikelijke 
z i n van het woord is dan ook geen sprake. Net als het tweede bezwaar wordt dit 
probleem uit de weg geruimd door de rechtshandhavingsfunctie. Deze kan verklaren 
dat smartengeld wordt toegekend, terwijl er geen leed aantoonbaar is. Andere voorde
len van de rechtshandhavingsfunctie worden aan het einde van dit boek toegelicht i n 
nr. 419. 

2.2 Rechtshandhaving en het onderscheid tussen vermogensschade en immateriële 
schade 

365 Rechtshandhaving gaat, zo bleek in nr. 361, logisch vooraf aan schadevergoeding. 
Niet iedere vorm van rechtshandhaving is schadevergoeding, maar alle schadevergoe
ding is wel (mede) rechtshandhaving. Wat betreft de inzet van het recht op smarten
geld ter handhaving van persoonlijkheidsrechten, rijst de volgende vraag. Waarom 
worden persoonlijkheidsrechten niet gehandhaafd door middel van een vordering tot 
vergoeding van vermogensschade? Het antwoord dat vermogensschade moeilijk 
aantoonbaar is i n bijvoorbeeld het geval van een inbreuk op de privacy, overtuigt niet 
geheel. De rechter kan de vermogensschade immers ex aequo et bono begroten. Welis
waar zou toekenning van vermogensschade bij gebrek aan bewijs van daadwerkelijke 
vermogensschade neerkomen op een fictie, maar ook de toekenning van smartengeld 
berust op een fictie zo is hierboven betoogd. 2 4 De vraag is vervolgens waarom in alle 
onderzochte rechtsstelsels de voorkeur is gegeven aan de fictie van compensatie van 
leed boven de fictie van vergoeding van vermogensschade. 

Een antwoord hierop is zonder historisch onderzoek niet goed te geven. Thans 
heeft de Nederlandse rechter op grond van art. 6:97 B W de bevoegdheid om de scha
de te schatten indien zij niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, maar de bevoegd
heid om ex aequo et bono schadevergoeding toe te kennen is al oud. 2 5 De reden dat 
desalniettemin vergoeding van immateriële schade is ingezet ter rechtshandhaving is 
daarom niet direct duidelijk. Kennelijk maakte de rechter in de periode van het ont
staan van persoonlijkheidsrechten, de negentiende eeuw dus, van zijn bevoegdheden 
een dusdanig terughoudend gebruik dat aanvullende rechtshandhaving via de band 
van vergoeding van immateriële schade wenselijk was. Di t is echter niet meer dan een 
hypothese aangezien een duidelijke lijn niet valt te ontdekken. 2 6 

Er zijn uitspraken die lijken te indiceren dat de rechter terughoudend was met de 
vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade. Een voorbeeld is een zaak uit 

24 Zie nr. 359. 
25 Vgl. HR 2 januari 1874, W. 3681; HR 27 december 1878, W. 4332; HR 23 maart 1933, NJ 1933, p. 888, nt. 

PS. 
26 Nader onderzoek is derhalve gewenst. 

453 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

1841 2 7 waarin Jacobowitz schadevergoeding van Maijer vorderde, omdat de laatste 
i n een advertentie had vermeld dat de 'pelterijen' die de eerste had geleverd aan de 
koningin niet van hermelijn, maar van wezelbont waren. De Rechtbank — die de 
vordering overigens ook op andere gronden afwees — overwoog ten aanzien van de 
schade nog ten overvloede dat de eisers hadden moeten aantonen dat zij in hun 
beroep of krediet benadeeld waren en dat dit nadeel het onmiddellijk gevolg was van 
de advertentie. Dit bewijs is niet geleverd en daarom zijn eisers niet ontvankelijk. 2 8 

Dat de rechter in de negentiende eeuw terughoudend gebruik maakte van de be
voegdheid om vermogensschade ex aequo et bono te schatten, lijkt te ook te kunnen 
worden afgeleid uit het feit dat de Hoge Raad in 1881 een recht op smartengeld 
erkende in geval van aantasting van de eer en goede naam met de volgende motive
ring 2 9 : 

"O. daaromtrent, dat de woorden van art. 1408 niet beperkt zijn tot stoffelijke schade, 
maar integendeel onder het nadeel, in eer en goeden naam geleden, niet anders dan 
moreel nadeel kan worden verstaan; (...) dat eindelijk alleen bij deze opvatting een be
hoorlijk verband bewaard wordt tusschen de artt. 1408 en 1409, omdat stoffelijke schade, 
door laster geleden, in den regel, gelijk ook hier, onbewijsbaar is, en men dus gewoonlijk 
geen hoofdvordering zoude overhouden, waaraan de bijkomende vordering van art. 1409 
zich kan aansluiten; (...)". 

De reden om aan te nemen dat er een recht op vergoeding van 'moreel nadeel' bestaat 
wegens aantasting in eer en goede naam, is volgens de Hoge Raad gelegen in de 
omstandigheid dat 'stoffelijke schade' in de regel onbewijsbaar is. Het gevolg zou 
anders namelijk zijn dat de benadeelde geen hoofdvordering heeft (op grond van art. 
1408 (oud) BW) en derhalve niet (als bijvordering ex art. 1409 (oud) BW) kan vorderen 
dat het vonnis waarin de daad als lasterlijk wordt bestempeld openbaar wordt ge
maakt. De Hoge Raad gaat er kennelijk vanuit dat de rechter niet kan aannemen dat 
iemand die in zijn eer en goede naam is aangetast moeilijk aantoonbare vermogens
schade heeft geleden welke ex aequo et bono valt te schatten. 

Andere bronnen lijken eveneens te bevestigen dat rechters terughoudendheid 
waren ten aanzien van vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade en dat 
men via de figuur van vergoeding van immateriële schade poogde de benadeelde toch 
recht te geven op schadevergoeding. Drucker schreef in 1889 dat uitbreiding van de 
mogelijkheden tot vergoeding van immateriële schade mede wenselijk was, omdat 
aldus moeilijk aantoonbare vermogensschade kon worden vergoed. 3 0 

Interessant in dit verband is ook de discussie die bij de parlementaire behandeling 
van art. 1637w (oud) B W werd gevoerd. Dit artikel luidde (in ontwerp): 

27 Rb Amsterdam 17 mei 1841, W. 189. 
28 Zie ook Rb 's-Gravenhage 9 november (jaar niet vermeld), W. 137 en Prov. Gerechtshof Vriesland 3 

maart 1841, W. 215. Zie echter Rb Tiel 22 mei 1857, W. 1858 die bepaalde dat ook morele schade voor 
vergoeding in aanmerking kwam. 

29 HR 13 mei 1881, W. 3638. 
30 Zie Drucker, RM 1889, p. 399. 
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"Indien een der partijen opzettelijk of door schuld in strijd heeft gehandeld met een harer 
verplichtingen en de dientengevolge door de wederpartij geleden schade niet op geld 
waardeerbaar is, zal de rechter naar billijkheid een som gelds als schadevergoeding 
vaststellen." 

Het Kamerl id V a n den Bergh wilde voor de woorden 'niet op geld waardeerbaar' 
invoegen 'niet voor berekening vatbaar of'. Het doel hiervan was ook niet aantoonbare 
vermogensschade voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Uiteindelijk trok hij 
het amendement i n omdat Drucker suggereerde dat ook moeilijk aantoonbare vermo
gensschade op grond van dit artikel kon worden vergoed en een eventuele verwer
ping van het amendement rechters ertoe zou kunnen verleiden moeilijk aantoonbare 
vermogensschade niet te vergoeden. 3 1 

Uit deze discussie valt op te maken dat vergoeding van moeilijk aantoonbare 
vermogensschade en vergoeding van immateriële schade bij de totstandkoming van 
de wet op de arbeidsovereenkomst in het begin van de twintigste eeuw dicht bij 
elkaar lagen. In plaats van de verschillen tussen beide soorten schade zwaar aan te 
zetten, lijkt destijds meer aandacht te hebben bestaan voor het feit dat ook moeilijk 
aantoonbare vermogensschade zich niet laat vaststellen en in dat opzicht vergelijkbaar 
is met immateriële schade. Hoewel de terminologie van art. 1637w (oud) B W wees op 
vergoeding van immateriële schade, wilde men bij de parlementaire behandeling 
vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade niet uitsluiten. Art . 3 l i d 4 
A W , art. 16 W C A O en art. 10 W O O lijken van een soortgelijke benadering uit te gaan 
(zie hiervoor nr. 363). 

De keuze voor de toekenning van smartengeld als methode van rechtshandhaving, 
valt op het eerste gezicht dus te verklaren uit de terughoudendheid ten aanzien van 
vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade. Een volgende vraag is of naar 
geldend recht rechtshandhaving niet toch te realiseren is door middel van vergoeding 
van vermogensschade. Art . 6:97 B W lijkt de rechter voldoende mogelijkheden daartoe 
te bieden. Met de parlementaire geschiedenis in de hand is te verdedigen dat dit niet 
de bedoeling is. Tijdens de parlementaire behandeling van het huidige art. 6:106 B W 
werd namelijk gezegd dat vergoeding van moeilijk aantoonbare vermogensschade een 
nevenfunctie van smartengeld is . 3 2 A a n de andere kant kan worden opgemerkt dat 
het de vraag is of aan een zo terloopse opmerking zoveel gewicht moet worden toege
kend, mede gezien de kritiek op deze functie van smartengeld in de Nederlandse 
literatuur. 3 3 

Het lijkt er niet op dat de rechter bewust worstelt met de keuze tussen twee routes 
om de persoonlijkheid te beschermen. In een tweetal arresten van de Hoge Raad is 
echter een zekere spanning waarneembaar tussen vergoeding van vermogensschade 
en vergoeding van immateriële schade. Ik doel op de uitspraken inzake Johanna 
Kruithof 3 4 en (de ouders van) baby Joost.3 5 In de Kruithof-zaak was een elfjarig meis-

31 Zie voor dit alles Bles II, 1908, p. 358-360 en 366-367. 
32 Zie PG Boek 6, p. 382 en 388 en hiervoor nrs. 336 en 341. 
33 Zie hiervoor nr. 341. 
34 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564, nt. ARB. 
35 HR 8 september 2000, NJ 2000, 734, nt. ARB, zie hiervoor nr. 174. 
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je ernstig gewond geraakt tijdens het theezetten op school. Haar T-shirt vatte v lam en 
ze had brandwonden over 23% van haar lichaam (waarvan 19,5% derdegraads). Zijzelf 
ontving schadevergoeding, maar ook haar ouders stelden een vordering pro se in . Zij 
vorderden compensatie voor twee posten vermogensschade. In de eerste plaats vor
derden zij vergoeding van de in totaal 1386 uur die ze na werktijd hadden besteed aan 
de zorg voor hun dochter. De kosten van professionele verzorging zouden ƒ 20.520,-
zijn geweest. In de tweede plaats vorderden ze compensatie voor het verlies van 74 
vakantiedagen die waren opgegaan aan het bezoek van hun dochter in het ziekenhuis. 
Elke dag kostte ƒ 221,-. Het oude recht was nog op deze zaak van toepassing en de 
ouders baseerden hun vorderingen op de voorloper van het huidige art. 6:107 BW, te 
weten art. 1407 (oud) B W . De Hoge Raad besliste dat de ouders vergoeding konden 
krijgen voor de uren die zij na werktijd hadden besteed aan de verzorging van Johan-
na. Hij overwoog dat de aansprakelijke verplicht is het slachtoffer in staat te stellen 
zich te voorzien van eventuele verpleging en verzorging thuis. Indien de ouders op 
redelijke gronden zelf hun k ind verzorgen in plaats van professionele hulp in te 
schakelen, voldoen zij in natura aan een verplichting die primair rust op de aanspra
kelijke. De redelijkheid brengt vervolgens mee dat de rechter bij beantwoording van 
de vraag of het k ind vermogensschade heeft geleden dient te abstraheren van de 
omstandigheden dat geen kosten voor professionele hulp zijn gemaakt, dat de ouders 
jegens hun k ind geen aanspraak op vergoeding hebben en dat zij geen inkomsten 
hebben gederfd door de verzorging van hun kind. De rechter mag niet meer toewijzen 
dan het geschatte bedrag van de bespaarde kosten van professionele hulp. De verloren 
gegane vakantiedagen waren daarentegen niet vergoedbaar. A l s reden daarvoor gaf 
de Hoge Raad dat het onwaarschijnlijk was dat de ouders iemand zouden inhuren om 
hun dochter in het ziekenhuis te bezoeken. Of verloren gegane vakantiedagen op basis 
van het huidige art. 6:107 B W wel voor vergoeding in aanmerking komen, is omstre
den. 3 6 

In de baby Joost-zaak was een baby ten gevolge van een medische fout permanent 
en ernstig zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt geraakt. 3 7 De baby (Joost) was 
ernstig spastisch, kon niet zitten, lopen of staan. Hij behoefde volledige lichamelijke 
verzorging. Er was geen externe hulp voor de verzorging. De vader zorgde voor Joost 
en de overige drie kinderen van het gezin; de moeder was kostwinner. De ouders 
vorderden pro se vergoeding van immateriële schade. 3 8 Deze vordering betrof meer 
dan vergoeding van affectieschade alleen. De ouders stelden namelijk dat hun gezins
leven ernstig ontregeld is door de ernstige handicap van hun zoontje. Diens verzor
ging hield een zware psychische en fysieke belasting i n waardoor de ouders levens
vreugde derven en ernstig beperkt werden in de invul l ing van hun persoonlijk leven. 
Zij deden hun vordering onder meer steunen op art. 8 E V R M . Het Hof wees de 

36 Joustra, Bb 1999, p. 201; Van Boom, A&V 1999, p. 90 en 92 achten vergoeding van verlorengegane 
vakantiedagen thans wel mogelijk, Wachter en Bonman, NbBW 1999, p. 118; Kortmann, AA 1999, p. 656 
en annotator Bloembergen in zijn NJ-annotatie van dit arrest zijn van mening dat vergoeding thans niet 
mogelijk is. 

37 HR 8 september 2000, NJ 2000, 734, nt. ARB, zie hiervoor nr. 174. 
38 De (im)materiële schade van Joost is al vergoed. 
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vordering van de ouders af en de Hoge Raad liet dit arrest zonder nadere motivering 
i n stand. 

In beide zaken bestaat het nadeel van de ouders in essentie uit een inbreuk op hun 
privacy. Preciezer geformuleerd: op hun zelfbeschikking ten aanzien van de persoon
lijke levenssfeer. M e n kan met A - G Spier in het Kruithof-arrest ook zeggen dat het i n 
beide gevallen gaat om vergoeding van verloren vrije tijd, maar dit is niet meer dan 
een andere formulering voor hetzelfde belang. 3 9 Het gaat om schending van de be
voegdheid de eigen tijd naar eigen inzichten in te delen. Opvallend is dat de ouders 
van Johanna Kruithof, die naar verhouding het minst zwaar zijn getroffen (Johanna 
is niet permanent hulpbehoevend), recht hebben op schadevergoeding, terwijl de 
ouders van Joost, die plotseling de zorg hebben voor een permanent invalide kind, 
geen schadevergoeding krijgen. 

De spanning die zich i n beide zaken manifesteert tussen vergoeding van vermo
gensschade en vergoeding van immateriële schade bestaat daaruit dat vergoeding van 
vermogensschade en vergoeding van immateriële schade min of meer uitwisselbaar 
schijnen. Een eerste aanwijzing hiervoor bevat de conclusie van A - G Langemeijer i n 
de baby Joost-zaak. Hij stelt met verwijzing naar het Kruithof-arrest dat door de 
vergoeding van vermogensschade deels tegemoet is gekomen aan de in de maatschap
pij gevoelde behoefte om ouders van ernstige gewonde kinderen als rechtstreekse 
slachtoffers te zien. De gedachte lijkt dat, nu vermogensschade onder bepaalde om
standigheden wordt vergoed, toekenning van smartengeld minder noodzakelijk is . 4 0 

Anders geformuleerd: het recht van de ouders (privacy, recht op zelfbeschikking ten 
aanzien van de inrichting van het persoonlijk leven) wordt al gehandhaafd, namelijk 
door vergoeding van (abstract berekende) vermogensschade. 

Dat de grens tussen vermogensschade en immateriële schade allerminst helder is, 
blijkt nog duidelijker uit het Kruithof-arrest. In de eerste plaats is sprake van abstracte 
berekening van schade. De ouders hebben geen kosten gemaakt voor professionele 
hulp ten behoeve van hun dochter. Het gaat dus geenszins om vergoeding van 'kei
harde' vermogensschade. Voorts verschaft de mooie conclusie van A - G Spier een 
aantal interessante inzichten betreffende de aard van de schade. O m te bepalen of de 
ouders van Johanna Kruithof recht hebben op schadevergoeding kiest hij voor een 
algemene redelijkheidsmaatstaf en noemt hij vervolgens een aantal factoren aan de 
hand waarvan de rechter kan bepalen of er in concreto reden is om vergoeding voor 
abstract berekende schade toe te kennen. 4 1 De vraag of het i n deze zaak om vergoe
ding van vermogensschade dan wel om vergoeding van immateriële schade gaat, laat 
hij i n wezen in het midden. Hij haalt met instemming de Duitse schrijver Lange 4 2 aan 
die stelt dat de grenzen tussen vermogensschade en immateriële schade niet vastlig
gen. 4 3 Spier stelt vervolgens dat men moet bedenken dat schade een juridisch en 
normatief begrip is. Hij schrijft: "Dogmatische hoogstandjes zijn slechts nuttig indien 
en voorzover zij geen belemmering vormen om wenselijk geachte resultaten te be-

39 Conclusie nr. 3.11 voor HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564, nt. ARB. 
40 Conclusie nr. 2.27 voor HR 8 september 2000, NJ 2000, 734, nt. ARB. 
41 Conclusie nrs. 3.28.3 en 3.33 voor HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564, nt. ARB. 
42 Lange, 1990, p. 57. 
43 Conclusie nr. 4.5 voor HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564, nt. ARB. 
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werkstelligen." 4 4 H i j 4 5 haalt de Engelse Law Commission aan die overwoog: "Law 
is an artefact and, if social justice requires that there should be a remedy given for a 
wrong, then logic should not stand in the way." 4 6 De conclusie van Spier is vooral 
een rechtspolitieke exercitie en geen voorbeeld van schadeberekening in de normale 
betekenis van dat woord. Wat eruit blijkt is dat de verschillen tussen vergoeding van 
vermogensschade en vergoeding van immateriële schade hier buitengewoon d i m zijn. 
Het maakt immers niet veel uit of men op basis van de billijkheid overgaat tot abstrac
te 'schadeberekening' of dat men op basis van diezelfde billijkheid immateriële schade 
toekent. 

De Hoge Raad lijkt minder moeite te hebben met abstracte vergoeding van vermo
gensschade ter rechtshandhaving dan met vergoeding van immateriële schade ter 
rechtshandhaving. Mogelijk vindt de Hoge Raad vergoeding van abstract berekende 
vermogensschade minder 'eng' dan toekenning van smartengeld i n een geval dat dicht 
tegen vergoeding van affectieschade ligt, maar daar wel van is te onderscheiden 4 7 

Vergoeding van immateriële schade riekt voorts naar Amerikaanse toestanden en 
commercialisering van zaken die niet gecommercialiseerd zouden mogen worden. 
Interessant is i n dit verband wat de Duitse auteur Gottwald schrijft over de 'Herren-
reiter'-beslissing van het B G H . 4 8 In deze zaak vorderde een bierbrouwer smartengeld 
omdat zijn portret zonder zijn toestemming was gebruikt i n een reclamecampagne 
voor een seksueel pepmiddel. Het B G H besliste dat sprake was van een schending 
van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' en dat dit recht gaf op vergoeding van 
immateriële schade. Het B G H had natuurlijk ook kunnen kiezen voor vergoeding van 
vermogensschade door te beslissen dat de benadeelde recht had op vergoeding van 
het geldbedrag dat hij had kunnen vragen indien hem wel om toestemming was 
gevraagd. De reden dat het B G H het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' handhaaft door 
middel van vergoeding van immateriële schade en niet via vergoeding van vermo
gensschade is volgens Gottwald de volgende. Indien slechts een recht op vergoeding 
van vermogensschade zou bestaan, zou het B G H de indruk wekken dat het de per
soonlijkheid als een commercieel goed ziet dat kan worden uitgebaat. O m deze indruk 
te vermijden, heeft het gekozen voor handhaving van het 'allgemeine Persönlichkeits
recht' door middel van vergoeding van immateriële schade. 4 9 

A a n de hand van het bovenstaande is verdedigbaar dat door middel van abstracte 
schadeberekening het recht op privacy wordt gehandhaafd. Voor een afzonderlijke 
toekenning van smartengeld ter rechtshandhaving bestaat daarnaast dan geen ruimte 
meer. 5 0 De vraag rijst op welke wijze rechtshandhaving het beste kan plaatsvinden: 

44 Conclusie nr. 4.4 voor HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564, nt. ARB. 
45 Conclusie nr. 4.6 voor HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564, nt. ARB. 
46 Law Commission, Report no. 60, p. 34 (1974). 
47 Zie hiervoor nr. 174. 
48 BGHZ 26, 349 (14-2-1958), zie hiervoor nr. 19. 
49 Gottwald, 1996, p. 235-236 en 239. 
50 Men kan zich overigens afvragen of het met het oog op rechtshandhaving niet wenselijk was geweest 

als in de Kruithof-zaak ook de opgenomen vakantiedagen waren vergoed. Dit klemt te meer omdat 
gederfde inkomsten wel voor vergoeding in aanmerking komen als een moeder die ongewenst zwanger 
is geworden ervoor kiest om geen baan te zoeken maar haar (gezonde) kind (de eerste tijd) zelf op te 
voeden (HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145, nt. CJHB). Zie hiervoor nr. 182. 
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via de 'smartengeldroute' of langs de weg van art. 6:97 BW? Mijns inziens zijn noch 
aan de ene noch aan de andere methode duidelijke voordelen verbonden. De rechter 
heeft zowel op grond van art. 6:106 B W als op grond van art. 6:97 B W een grote mate 
van beleidsvrijheid. 5 1 Uiteindelijk gaat het slechts om een min of meer arbitraire 
indelingskwestie. Met het oog op de overzichtelijkheid is het we l zaak voor één van 
beide methodes te kiezen. Mi jn voorkeur gaat uit naar de aanwending van de figuur 
van immateriële schade ter rechtshandhaving. De handhaving van persoonlijkheids
rechten heeft immers zowel in Nederland als in het buitenland op deze wijze gestalte 
gekregen. Breken met deze traditie zou slechts verwarring opleveren. 

Belangrijker dan de keuze voor de ene of de andere methode is de bepaling van 
de gevallen waarin op grond van rechtshandhavingsfunctie een recht op schadever
goeding bestaat. Deze kwestie komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. In het 
vervolg van dit hoofdstuk wordt de plaats van de rechtshandhavingsfunctie nader 
bepaald. 

2.3 Rechtshandhaving en smartengeld i n de onderzochte rechtsstelsels 

366 Bij vergoeding van immateriële schade wegens schending van persoonlijkheids
rechten gaat het niet om smartengeld in eigenlijke z in , maar om rechtshandhaving, zo 
is in de vorige paragraaf betoogd. De figuur van immateriële schade wordt gebruikt 
om bepaalde rechten van een verdedigingsmechanisme te voorzien. Het gaat dus niet 
om schadevergoeding in de eigenlijke z in van het woord. Hoewel dit niet zo wordt 
benoemd, zijn i n de buitenlandse jurisprudentie al voorbeelden van rechtshandhaving 
te vinden. 

In Duitsland heeft het B G H er al vroegtijdig blijk van gegeven dat het bestaan van 
een recht op smartengeld wegens inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' de 
'Rechtsschutz' beoogt te dienen. In de Herrenreiter-zaak — de zaak waarin het B G H 
besliste dat inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' recht geeft op smarten
geld — overwoog het B G H dat: 

"(...) ein Schutz der 'inneren Freitheit' ohne das Recht auf Ersatz auch immaterieller 
Schaden weitgehend unwirksam (cursief AJV) wäre (...)"52 

51 Art. 6:97 BW geeft de rechter een grote vrijheid met betrekking tot de vaststelling van de hoogte van 
de schade, maar ook ten aanzien van de vragen of de schade nauwkeurig kan worden vastgesteld en 
welke maatstaven daarbij moeten worden gehanteerd. In dat opzicht gelden de gewone regels inzake 
stel-, bewijs- en motiveringsplicht niet, zie Asser-Hartkamp 4-1, 2000, nr. 416. De beleidsvrijheid die de 
rechter op basis van art. 6:106 BW heeft, komt met name tot uitdrukking in het feit dat de hoogte van 
het smartengeld naar billijkheid bepaald dient te worden. De rechter kan op grond van de billijkheid 
het smartengeld op nul vaststellen, zie HR 27 april 2001, RvdW 2001, 95. 

52 BGHZ 26, 349, 356 (14-2-1958), zie hiervoor nr. 19. 
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In Ginseng-Wurzeln 5 3 heette het: 

"Die Ausschaltung des immateriellen Schadensersatzes im Persönlichkeitsschutz würde 
bedeuten, daß Verletzungen der Würde und Ehre des Menschen ohne eine Sanktion der 
Zivilrechtsordnung blieben (cursief AJV), in der zum Ausdruck kommt, daß wesentliche 
Werte gestört sind und daß der Verletzer dem Betroffenen für das ihm angetane Unrecht 
eine Genugtuung schuldet. Die Rechtsordnung würde dann auf das wirksamste und oft einzige 
Mittel verzichten, das geeignet ist, die Respektierung des Personenwertes des einzelnen zu sichern. 
(cursief AJV) (...)" 

In weer een andere zaak bepaalde het B G H : 

"Dabei is der besonderen Funktion der Geldentschädigung bei Persönlichkeitsrechts
verletzungen Rechnung zu tragen, die sowohl in einer Genugtuung des Verletzten für 
den erlittenen widerrechtlichen Eingriff besteht (...) als auch, und zwar in erster Linie, ihre 
sachliche Berechtigung in dem Gedanken findet, daß das Persönlichkeitsrecht gegenüber erhebli
chen Beeinträchtigungen anderenfalls ohne ausreichenden Schutz bliebe (cursief AJV) (...)//54 

Samengevat houden al deze overwegingen in , dat zonder de mogelijkheid smarten
geld toe te kennen de aantasting van de menselijke waardigheid zonder sanctie zou 
blijven. Zonder toekenning van een recht op smartengeld zou de rechtsorde afzien van 
het meest effectieve en vaak enige middel dat i n staat is het ind iv idu te beschermen. 
Mijns inziens komen deze overwegingen van het B G H er in wezen op neer dat zonder 
een recht op smartengeld de persoonlijkheidsrechten niet kunnen worden gehand
haafd. In ieder geval staat bescherming daarvan en niet de compensatie van leed 
centraal. Dat het B G H bij vergoeding van immateriële schade wegens de inbreuk op 
het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' de genoegdoeningsfunctie naar voren heeft 
geschoven 5 5, doet daar niets aan af. 

In Caroline I 5 6 formuleert het B G H het overigens nog duidelijker: 

"Bei einer Entschädigung wegen einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
handelt es sich im eigentlichen Sinn nicht um ein Schmerzensgeld nach § 847 BGB, 
sondern um einen Rechtsbehelf, der auf den Schutzauftrag aus Art. 1 und 2 Abs. 1 GG 
zurückgeht (..)." 

Met andere woorden: smartengeld wegens een inbreuk op het 'allgemeine Persönlich
keitsrecht' is geen smartengeld in de eigenlijke z i n van het woord, maar een juridische 
noodoplossing ('Rechtsbehelf') die gebaseerd is op de waarde die de Duitse grondwet 
aan de menselijke persoonlijkheid toekent. Het B G H maakt hier dus een duidelijk 
onderscheid tussen smartengeld in eigenlijke z i n op grond van par. 847 BGB enerzijds 

53 BGHZ 35, 363 (19-9-1961), zie hiervoor nr. 19. 
54 BGH 22-1-1985, NJW 1985, 1619. 
55 Zie hiervoor nrs. 20 en 323-332. 
56 BGHZ 128, 1 (15-11-1994). Zie over deze uitspraak ook hiervoor nrs. 232 en 331. 
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en oneigenlijk smartengeld wegens een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeits-
recht' anderzijds. 5 7 

Het B G H merkt vervolgens op dat zonder de aanspraak op smartengeld de "(...) 
Rechtssehutz der Persönlichkeit verkümmeren würde." Het B G H zegt hier mijns 
inziens in wezen dat zonder een recht op smartengeld het 'allgemeine Persönlich-
keitsreeht' niet te handhaven zou zijn. Dit komt praktisch overeen met het begrip 
rechtshandhaving in de betekenis die ik daaraan toeken. 

In Frankrijk is het Cour de cassation wellicht minder expliciet dan zijn Duitse 
collega, maar de tendens om smartengeld bij de schending van persoonlijkheidsrech
ten los te koppelen van de aanwezigheid van leed is niet minder duidelijk aanwezig. 
In de Voici-zaak 5 8 liet het Cour de cassation namelijk de uitspraak van een lagere 
rechter in stand waarin FF 80.000 smartengeld werd toegekend wegens de enkele 
inbreuk op het recht op privacy. Weliswaar zegt het Cour de cassation niet met zoveel 
woorden dat het wegens een inbreuk op een persoonlijkheidsrecht toegekende smar
tengeld geen smartengeld in de eigenlijke z in van het woord is, maar daar lijkt deze 
jurisprudentie toch op neer te komen. Schade in de gebruikelijke z in van het woord 
lijkt als voorwaarde voor de toekenning van schadevergoeding (smartengeld) namelijk 
opzij te worden gezet. 

De meeste Franse schrijvers hebben aan het aldus toegekende smartengeld een 
punitief karakter toegedicht.5 9 Al leen Hauser en Le Tourneau en Cadiet volgen een 
andere redenering. 6 0 De eerste maakt een vergelijking tussen de bescherming van 
eigendomsrechten en de bescherming van persoonlijkheidsrechten. Tegen onrechtmati
ge toe-eigening van de eerste categorie van rechten kan men optreden zonder schade 
aan te tonen, maar bij een inbreuk op de tweede categorie van rechten is de aanwezig
heid van schade traditioneel we l vereist. Door schade toe te kennen wegens de enkele 
inbreuk op een persoonlijkheidsrecht heeft het Cour de cassation volgens hem de 
bescherming van beide categorieën rechten gelijk getrokken. Le Tourneau en Cadiet 
verklaren deze jurisprudentie vanuit de noodzaak een einde te maken aan een illegale 
situatie. Schade is daarvoor geen vereiste. Zij lijken de toekenning van smartengeld 
niet primair als schadevergoeding te zien, maar meer als reactie op een rechtsinbreuk 
welke zonder een recht op smartengeld onbeantwoord zou zijn gebleven. In mijn 
terminologie wordt de figuur van smartengeld hier niet ingezet om concreet leed te 
compenseren (dit is immers niet objectiveerbaar en derhalve niet verifieerbaar), maar 
ter handhaving van het geschonden persoonlijkheidsrecht. Zonder het recht op smar
tengeld (in oneigenlijke zin) zou het recht op privacy in veel gevallen niet te handha
ven zijn en zo van alle betekenis ontbloot worden. 

In Engeland komen de 'torts actionable per se' i n de buurt van rechtshandhaving 
i n de hier bedoelde zin. Schade is in die gevallen geen vereiste voor een onrechtmati-

57 Of deze scheiding pas sinds Caroline I een feit is of dat daarvan al eerder sprake was, is overigens 
omstreden, zie Löwe, 2000, p. 192. 

58 Civ. l e , 5-11-1996, JCP 1997,22805, note Ravanas. Deze zaak betrof een inbreuk op het recht van privacy 
van (het verbaast niet) prinses Caroline van Monaco. De jurisprudentie werd bevestigd in Civ. l e , 25-2-
1997, JCP 1997, II, 22873, note Ravanas. Zie verder hiervoor nr. 254. 

59 Jourdain, D. 1997, somm. p. 289-290; Viney, JCP 1997, doe. 4025; Ravanas in zijn noot bij Civ. l e , 5-11-
1996, JCP 1997, jur. 22805 en Picard, 1999, p. 102, zie hiervoor nr. 254. 

60 Hauser, RTD 1997, p. 633 en Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nr. 1618. Zie hiervoor nr. 254. 
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ge daad. Verschil is echter dat de rechter bij afwezigheid van aantoonbare schade 
slechts heel geringe bedragen aan schadevergoeding toekent ('nominal damages')- 6 1 

Tenslotte is ook de toekenning van smartengeld aan een comateuze benadeelde in 
Duitsland, Engeland en Frankrijk relevant in dit verband. 6 2 Hoewel in elk van de drie 
landen de toekenning van smartengeld werd gebaseerd op een objectief begrepen 
compensatiefunctie zijn in de Duitse en Engelse literatuur geluiden te horen die in de 
richting gaan van rechtshandhaving in de hier bedoelde zin. In Duitsland heeft 
Deutsch betoogd dat de toekenning van smartengeld te funderen is op de zogenaamde 
'rechtsverfolgende Funktion' van het aansprakelijkheidsrecht. 6 3 Krachtens deze func
tie treedt de schadevergoedingsaanspraak in de plaats van het geschonden recht ook 
al komt uit vergelijking van de werkelijke toestand en de hypothetische toestand geen 
schade naar voren. In Engeland heeft Ogus deze jurisprudentie gezien als een toepas
sing van wat hij noemde de 'conceptual approach'. Deze benadering komt erop neer 
dat de enkele inbreuk op persoonlijkheidsrechten aanspraak geeft op smartengeld, 
onafhankelijk van de vraag of de rechthebbende leed heeft ondervonden. De menselij
ke persoonlijkheid wordt in deze benadering gezien als "(...) a combination of a large 
number of patrimonial rights (...) / /.64 Aldus wordt de schending van een persoonlijk
heidsrecht op dezelfde wijze behandeld als de schending van een vermogensrecht. In 
dat laatste geval is het bestaan van een recht op schadevergoeding immers ook niet 
afhankelijk van de vraag of de rechthebbende op de hoogte is van de schending. 

2.4 Verhouding rechtshandhaving tot aansprakelijkheidsrecht en schadevergoe-
dingsrecht 

367 In het voorgaande (nrs. 361-366) is gesteld dat zowel in Nederland als in de 
andere onderzochte rechtsstelsels een recht op smartengeld is geconstrueerd om 
persoonlijkheidsrechten te handhaven. Dit heeft niet tot doel ondervonden leed te 
compenseren, maar dient ter handhaving van de geschonden rechten. Het gaat, zo is 
gezegd, niet om smartengeld i n de eigenlijke z in van het woord. Dat betekent dat er 
geen sprake is van schadevergoeding in de gebruikelijke z in en dat heeft in de buiten
landse literatuur de volgende vraag opgeroepen. A l s geen sprake is van schadevergoe
ding, hoe verhoudt de toekenning van smartengeld als middel van rechtshandhaving 
zich dan tot het schadevergoedingsrecht en tot de gronden waarop aansprakelijkheid 
wordt gebaseerd? 

Met name i n de Franse literatuur is de discussie op de spits gedreven. In de op
mars van (aansprakelijkheid wegens schending van) persoonlijkheidsrechten is door 
gezaghebbende auteurs zelfs een bedreiging voor het aansprakelijkheidsrecht gezien. 
De redenering is als volgt. Het Cour de cassation heeft geoordeeld dat de enkele 
schending van het recht op privacy (art. 9 Cc) recht geeft op smartengeld. 6 5 De ver-

61 Zie hiervoor nr. 46. 
62 Zie hiervoor nrs. 69-70, 76-77, 79-80, 330, 343 en 345. 
63 Deutsch, NJW 1993, p. 784, zie hierna nr. 375. 
64 Ogus, [1972], 35 MLR 8. 
65 Civ. l e , 5-11-1996, JCP 1997, 22805, note Ravanas, zie hiervoor nr. 366 en verder nr. 254. 
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eisten 'faute', ' l ien de causalité' en 'dommage' van art. 1382 Cc worden immers ver
vangen door één vereiste, namelijk inbreuk op het recht op privacy. De voorwaarden 
van art. 1382 Cc lijken zo terzijde geschoven. De implicatie hiervan zou zijn dat de 
handhaving van persoonlijkheidsrechten een eigen regime vormt dat los staat van het 
aansprakelijkheidsrecht. Le Tourneau en Cadiet lijken dientengevolge zelfs te vrezen 
dat de rol die subjectieve rechten aldus gaan spelen i n het ergste geval kan resulteren 
i n de verdwijning van het aansprakelijkheidsrecht: 

"La responsabilité civile serait ainsi absorbée par la théorie des droits de la personnalité. 
(...) L'enflure des droits subjectifs, en tout cas, crée un mouvement, sinon désintégrateur, 
du moins déstabilisateur pour le droit de la responsabilité civile/ ' 6 6 

Zij vragen zich zorgelijk af of de enkele schending van de onschuldpresumptie (art. 
9-1 Cc) en de enkele inbreuk op het recht op fysieke integriteit (art. 16 Cc) net als een 
inbreuk op de privacy recht geven op schadevergoeding zonder dat aan de voorwaar
den van art. 1382 Cc wordt getoetst.67 

De meeste schrijvers nemen echter niet aan dat door de jurisprudentie van het Cour 
de cassation inzake smartengeld wegens een inbreuk op de privacy de voorwaarden 
van art. 1382 Cc geheel worden losgelaten. 6 8 De voorwaarden van art. 1382 Cc wor
den echter we l aanmerkelijk versoepeld. Reeds voor de bovengenoemde jurisprudentie 
van het Cour de cassation merkte Goubeaux in 1989 op dat 

"(...) de plus en plus souvent, l'application du mécanisme de la responsabilité civile ne 
s'explique plus qu'à l'aide d'une double équation: 'atteinte à un droit de la personnalité 
= faute' et 'atteinte à un droit de la personnalité = préjudice'. Le recours à l'artcle 1382 
du Code civil devient alors seulement formel."69 

Ook in Duitsland hebben schrijvers zich uitgelaten over de verhouding tussen aan
sprakelijkheid wegens schending van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' en het 
aansprakelijkheidsrecht in het algemeen. Radicale conclusies als die van Le Tourneau 
en Cadiet zijn echter niet getrokken. Lange stelt eenvoudig dat het B G H 'eine Ar t 
Verfassungsprivatrecht' heeft gecreëerd. 7 0 Steffen schrijft over de vordering tot smar
tengeld wegens schending van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' heel mooi: 

"Mögen seine Wurzeln noch im § 847 BGB verlaufen, so stammen jedenfalls seine Gene 
aus Art. 1 und 2 GG und entfalten den Anspruch auf ihre Art." 7 1 

66 Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nrs. 1307-1308. 
67 Le Tourneau/Cadiet, 2000/2001, nrs. 1307. 
68 Viney, JCP 1997, doe. 4025; Ravanas in zijn noot bij Civ. l e , 5-11-1996, JCP1997,22805, Jourdain, D. 1997, 

somm. p. 289-290; Loulan in haar annotatie bij Civ. l e , 5-11-1996, D. 1997, p. 403-405. Zie verder hiervoor 
nr. 254. 

69 Goubeaux, 1989, nr. 275. 
70 Lange, VersR 2000, p. 281. 
71 Steffen, NJW 1997, p. 10. 
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In Duitsland benadrukt men derhalve het bijzondere karakter van de aanspraak 
wegens inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht', maar deze aanspraak wordt 
op zichzelf niet als bedreiging van het aansprakelijkheidsrecht gezien. 7 2 

Welke consequenties heeft aanvaarding van de rechtshandhavingsfunctie als basis 
voor de toekenning van smartengeld wegens schending van persoonlijkheidsrechten 
n u voor de vereisten van art. 6:162 BW? Worden deze geëcarteerd en creëert de rechts
handhavingsfunctie naast het aansprakelijkheidsrecht een eigen handhavingsregime 
of is dat niet het geval? In navolging van de meerderheid der Franse schrijvers ben 
ik voor het Nederlandse recht van mening dat art. 6:162 B W onverkort van toepassing 
blijft. Di t laat echter onverlet dat bepaalde vereisten versoepeld worden. Het meest i n 
het oog springend is de versoepeling van het vereiste dat sprake is van schade. Con
form de tweede hierboven geciteerde vergelijking van Goubeaux geldt mijns inziens 
dat de enkele inbreuk van een persoonlijkheidsrecht schade oplevert. Voor wie uitgaat 
van een normatief schadebegrip is dat geen onoverkomelijk obstakel. 

2.5 Rechtshandhaving is geen straf 

2.5.1. In le iding 
368 In de voorgaande paragrafen is betoogd dat bij schending van persoonlijkheids
rechten de toekenning van smartengeld niet dient ter compensatie, maar gericht is op 
rechtshandhaving. Rechtshandhaving houdt in dat indien een bepaald belang van het 
etiket subjectief recht wordt voorzien, het privaatrecht de rechthebbende in geval van 
schending een actie moet geven. Zonder toekenning van een dergelijke actie zou de 
erkenning als subjectief recht zinloos zijn. De erkenning van een recht brengt dus 
noodzakelijkerwijze een middel ter handhaving van dat recht mee. De aldus gedefi
nieerde rechtshandhavingsfunctie is derhalve van een geheel ander niveau dan de 
compensatiefunctie. De laatste beperkt zich tot het schadevergoedingsrecht, de eerste 
daarentegen is relevant voor het privaatrecht als geheel. 

De vraag kan rijzen of het bedrag dat op basis van de rechtshandhavingsfunctie 
wordt toegekend niet als straf is te betitelen. De achtergrond van toewijzing van een 
geldsom ter rechtshandhaving mag dan een andere zijn dan de oplegging van een 
boete, i n beide gevallen gaat het niet om compensatie. Is het niet zo dat niet-compen-
satie logisch-noodzakelijk op straf neerkomt? Compensatie en straf schijnen elkaar 
uitsluitende begrippen te zijn. Toen in het Duitsland van de negentiende eeuw W i n d -
scheid twijfelde aan het compensatoire karakter van smartengeld concludeerde hij: 

"(...) das Schmerzensgeld ist also eben nicht Ersatz, und wenn es nicht Ersatz ist, so muss 
es Strafe sein"7 3 

72 De Duitse discussie spitst zich voornamelijk toe op de vraag welke consequenties het bijzondere karakter 
van de aanspraak heeft voor de hoogte van smartengeld. Moet het bedrag dat wegens een schending 
van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' wordt toegekend in een bepaalde verhouding staan tot het 
smartengeld dat de rechter op grond van par. 847 BGB toekent? Deze vraag komt hierna in nr. 413 aan 
de orde. 

73 Windscheid, 1865, par. 455 A. 31. Zie hierboven nr. 328. 
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De schijnbare onontkoombaarheid van deze conclusie verklaart waarschijnlijk voor een 
belangrijk deel de populariteit van de compensatiefunctie.7 4 

Ondanks de wervende kracht die van een dergelijke redenering uitgaat, is zij niet 
waterdicht. Door de gekozen formulering wordt de discussie namelijk naar een te 
algemeen niveau getild. Het is niet relevant of er in abstracto verschillen zijn tussen 
'schadevergoeding' en 'straf' en, als dit zo is, of de abstracte begrippen 'schadever
goeding' en 'straf' zich dan zo tot elkaar verhouden dat een bepaald fenomeen als öf 
straf öf schadevergoeding is te beschouwen. Het in abstracto stellen en beantwoorden 
van deze vragen heeft geen z in , omdat het hier niet gaat om filosofische, maar om 
positiefrechtelijke vragen. De vraag moet daarom luiden: is de toekenning van smarten-
geld die niet neerkomt op compensatie tegen de achtergrond van bestaande relevante privaat
rechtelijke en strafrechtelijke regels aanvaardbaar? 

Deze vraag kan langs twee wegen beantwoord worden. Langs dogmatische en 
langs praktische weg. In het eerste geval onderzoekt men of aan het huidige positief
rechtelijke onderscheid tussen strafrecht en privaatrecht een duidelijk concept ten 
grondslag ligt. Is er een hanteerbaar indelingscriterium dat uitsluitsel geeft over de 
vraag in welk rechtsgebied een bepaalde rechtsfiguur een plaats behoort te krijgen? 
In het tweede geval wordt onderzocht of smartengeld ter rechtshandhaving past i n 
het huidige Nederlandse privaatrecht. Er vindt dan een vergelijking plaats met andere 
reeds bestaande privaatrechtelijke rechtshandhavingsmiddelen. Indien smartengeld ter 
rechtshandhaving niet qua belasting voor de aansprakelijke persoon of op andere 
wijze relevant verschilt van de bestaande privaatrechtelijke rechtshandhavingsmidde
len, bestaat geen reden om deze figuur te weren uit het privaatrecht. Beide wegen — 
de dogmatische en de praktische — worden i n het navolgende (nrs. 369 en 370) bewan
deld. N r . 371 bevat een conclusie. 

2.5.2. Bestaat er een dogmatisch onderscheid tussen strafrecht en privaatrecht? 
369 De vraag of er een indelingscriterium bestaat om te bepalen of een bepaald onder
werp in het privaatrecht dan wel in het strafrecht thuishoort, moet ontkennend beant
woord worden. Groenhuijsen heeft aangetoond dat tussen privaatrecht enerzijds en 
strafrecht — als onderdeel van het publiekrecht — anderzijds, geen keiharde grens 
bestaat.75 A l l e daartoe ontworpen theorieën zijn op één of meerdere punten onhoud
baar. Een korte weergave van zijn analyse zal dit duidelijk maken. 

Volgens de subjectentheorie hangt de aard van een rechtsregel af van de aard van 
de daarbij betrokken subjecten. Er zijn twee varianten. In de materiële variant zijn 
rechtsregels publiekrechtelijk van aard indien daardoor een rechtsbetrekking wordt 
gevestigd tussen overheid en burger. In de procesrechtelijke variant van de subjecten
theorie is een regel publiekrechtelijk van aard indien de overheid zich exclusief het 
recht voorbehoudt om een overtreding ter sanctionering aan de rechter voor te leggen. 
De subjectentheorie is echter niet houdbaar. Wat betreft de materiële variant merkt 
Groenhuijsen op dat als de overheid deelneemt aan het rechtsverkeer door bijvoor
beeld koop of huur, de daardoor ontstane relaties met burgers volgens algemeen 

74 Zie reeds hiervoor nr. 355. 
75 Groenhuijsen, 1986, p. 103-123. 
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oordeel privaatrechtelijk en niet publiekrechtelijk zijn. Bovendien zou dan het mate
riële strafrecht voor zover dat bepalend is voor de relatie tussen burgers opeens tot 
het privaatrecht gerekend moeten worden. De tegenwerping dat de overheid wanneer 
zij deelneemt aan het rechtsverkeer door koop of huur niet 'als overheid' deelneemt, 
vaart stuk op het feit dat dit criterium niet geheel duidelijk is. Het antwoord: 'wan
neer zij in het algemeen belang handelt', levert nauwelijks concretere aanknopingspun
ten. Desalniettemin wordt de aard van het belang wel vaak als het onderscheidend 
kenmerk tussen privaatrecht en publiekrecht opgevoerd. Dat is dan meteen de tweede 
theorie. 

Volgens de belangentheorie betreft het publiekrecht (en dus ook het strafrecht als 
deel van het publiekrecht) het algemeen belang, terwijl het privaatrecht ziet op parti
culiere belangen. Ook deze tweede theorie is moeilijk vo l te houden. Zij impliceert 
bijvoorbeeld dat de meest onbeduidende publiekrechtelijke norm rechtsgoederen 
beschermt die belangrijker zijn dan die welke worden beschermd door de meest 
fundamentele privaatrechtelijke norm. Dit is evident onjuist. Veel uitsluitend privaat
rechtelijk geregeld gedrag heeft een publieke dimensie. Groenhuijsen noemt als voor
beeld ontslag. Ondanks het feit dat onterecht ontslag grote maatschappelijke onrust 
kan veroorzaken, wordt hiertegen niet strafrechtelijk opgetreden. 7 6 Er zijn we l meer 
voorbeelden te geven van privaatrechtelijke rechtsinstituten waaraan publieke belan
gen ten grondslag liggen. Ik geef twee (willekeurige) voorbeelden. In de eerste plaats 
valt te wijzen op het feit dat een rechtshandeling in bepaalde gevallen nietig is, name
lijk wanneer zij in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 BW). 
De rechter kan deze nietigheid ook uitspreken als geen van de voor hem staande 
partijen haar ingeroepen heeft. Het algemeen belang vergt dit kennelijk. Hetzelfde 
geldt voor de zogenaamde vervaltermijnen. In tegenstelling tot verjaringstermijnen 
(art. 3:322 BW) moet de rechter de vervaltermijn ambtshalve toepassen. In relatie tot 
art. 6:162 B W is de gedachte dat uitsluitend privaatrechtelijke belangen door het 
privaatrecht worden beschermd door de Hoge Raad zelfs expliciet verlaten in 1994.77 

Tot dat moment gold L immen/Houtkoop 7 8 op grond waarvan de overheid om een 
vordering uit onrechtmatige daad in te kunnen stellen een relevant privaatrechtelijk 
belang diende te hebben. 

De derde theorie tenslotte, zoekt het onderscheid in de aard van de sanctie. Het 
publiekrechtelijke karakter van het strafrecht is dan gelegen in de aard van het strafbe-
grip. In Nederland is deze theorie vooral verdedigd door Slagter. Hij noemt negen 
verschillen tussen de privaatrechtelijke schadevergoeding en de strafrechtelijke straf 9: 
1) de boete kan, i n geval zij niet wordt betaald, veelal worden vervangen door hech
tenis, 2) de strafsanctie vererft niet passief, de schadevergoeding daarentegen wel , 3) 
schadevergoeding mag door een derde worden voldaan, de boete echter niet, 4) de 
hoogte van schadevergoeding wordt primair door objectieve elementen bepaald, 
terwijl de boete aan de hand van subjectieve elementen wordt vastgesteld, 5) de 
strafoplegging vergt een schuldverband tussen dader en gevolg, terwijl voor een 

76 Zie ook Hulsman, 1965. 
77 HR 18 februari 1994, AB 1994, 415. 
78 HR 9 november 1973, NJ 1974, 91. 
79 Slagter, 1952, p. 179-187. 
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schadevergoedingsplicht een schuldverband tussen dader en handeling volstaat, 6) 
straf heeft een heel ander doel dan schadevergoeding, 7) er bestaat alleen een schade
vergoedingsplicht als schade aan een indiv idu is toegebracht, terwijl het voor strafop
legging voldoende is dat schade aan de gemeenschap is toegebracht, 8) schadevergoe
ding gaat naar het slachtoffer, de boete daarentegen naar de staat, 9) de straf is tegen 
de dader, de schadevergoeding is voor de benadeelde. 

Tegen deze opsomming brengt Groenhuijsen een groot aantal argumenten in waar
van hieronder de belangrijkste volgen. 8 0 Anders dan het derde verschilpunt van 
Slagter suggereert, wordt een boete in de praktijk wel vaak (mede) door een derde 
betaald. Geldstraffen worden door fiscale aftrek zelfs verhaald op de algemene midde
len. Met betrekking tot het vierde verschilpunt verwijst Groenhuijsen naar een arrest 
van de Hoge Raad waarin deze besliste dat er geen rechtsregel is die meebrengt dat 
geen straf mag worden opgelegd die zwaarder is dan door de schuld van de dader 
wordt gerechtvaardigd. 8 1 Dat, zoals het vijfde punt stelt, het onjuist is dat strafopleg
ging een schuldverband tussen dader en gevolg vergt, blijkt uit het bestaan van door 
het gevolg gekwalificeerde delicten. Punt zeven komt in wezen neer op de stelling dat 
het strafrecht het algemeen belang behartigt, terwijl het privaatrecht particuliere 
belangen beschermt. De belangentheorie is hierboven al ontkracht. 

Wat betreft de verschilpunten zes, acht en negen merkt Groenhuijsen op dat alle 
doelstellingen die aan strafoplegging kunnen worden verbonden (generale en speciale 
preventie, vergelding en conflictoplossing) evenzeer bevorderd worden door schade
vergoeding. In de rechtspraktijk zijn (de verschillende functies van) schadevergoeding 
en straf niet altijd duidelijk te onderscheiden. Een dader zal het waarschijnlijk niet 
kunnen schelen of hij het gestolen geldbedrag nu moet terugbetalen i n het kader van 
een voorwaardelijke veroordeling (art. 14c Sr), op grond van art. 36c Sr (onttrekking 
aan het verkeer 8 2) of wegens een geslaagde voeging van de beledigde partij (art. 332-
335 Sv). Al leen de eerste twee verschillen blijven derhalve overeind. 

Ui t bovenstaande analyse blijkt dat er geen hard dogmatisch criterium is aan de 
hand waarvan men een rechtsfiguur zonder meer bij hetzij het privaatrecht, hetzij het 
strafrecht kan indelen. De bestaande indeling is waarschijnlijk het resultaat van ver
scheidene overwegingen: politieke, pragmatische en traditionele. De kern van een hard 
onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht ziet Groenhuijsen uiteindelijk in de 
intensiteit van de overheidsbemoeienis.™ De waarborgen van het strafrecht, zoals bijvoor
beeld het legaliteitsbeginsel, zijn uitvloeisels en geen oorzaken van het publiekrechtelijke 
karakter van het strafrecht.84 Deze gedachte kan, mits vertaald naar horizontale ver
houdingen, een aanknopingspunt opleveren voor een maatstaf aan de hand waarvan 
beoordeeld kan worden of smartengeld ter rechtshandhaving in het privaatrecht 
thuishoort of niet. De vraag is dan of de intensiteit van het rechtshandhavingsmiddel 
aanvaardbaar is voor het privaatrecht gezien de relatief geringe waarborgen van de 

80 Groenhuijsen, 1986, p. 115-117. 
81 HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63, nt. Ch.J. Enschedé. 
82 Groenhuijsen, 1986, p. 117. 
83 Groenhuijsen, 1986, p. 122. 
84 Groenhuijsen, 1986, p. 123. 
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positie van de aansprakelijke persoon. 8 5 Toetsing aan deze maatstaf komt in wezen 
neer op de hierboven (nr. 368) aangeduide tweede (pragmatische) weg waarbij smar
tengeld ter rechtshandhaving wordt vergeleken met andere privaatrechtelijke rechts-
handhavingsmiddelen. De aanvaardbaarheid van smartengeld ter rechtshandhaving 
kan immers niet los worden gezien van de reeds bestaande privaatrechtelijke rechts-
handhavingsmiddelen. 8 6 

2.5.3 Past rechtshandhaving i n het privaatrechtelijk handhavingsapparaat? 
370 Een korte bestudering van het privaatrechtelijk rechtshandhavingsarsenaal leidt 
tot de conclusie dat er geen bezwaar bestaat tegen de positionering van smartengeld 
ter rechtshandhaving in het privaatrecht. Smartengeld ter rechtshandhaving is niet 
wezenlijk ingrijpender dan de dwangsom (art. 611a e.v. Rv). N u een dwangsom 
beoogt de veroordeelde te stimuleren aan de hoofdveroordeling te voldoen en deze 
derhalve geen compensatoire doelstelling heeft87, kan geen bezwaar worden gemaakt 
tegen smartengeld ter rechtshandhaving. 8 8 Zeker niet nu de dwangsom, ondanks zijn 
doelstelling, ook passief vererft. 8 9 Daarbij komt nog dat naar huid ig recht degene die 
tot betaling van smartengeld kan worden aangesproken de dans kan ontspringen in 
verband met de eisen die de wet i n art. 6:106 l i d 2 B W stelt aan de (actieve) vererving 
van smartengeld. 9 0 Hierdoor boet de eventuele dreiging van een mogelijke verplich
ting smartengeld te betalen aan scherpte in. 

De ingrijpendheid van de toekenning van smartengeld ter rechtshandhaving is in 
sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden die de aansprakelijke heeft om het 
verschuldigde bedrag af te wentelen op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Maar zelfs 
al zouden verzekeraars geen dekking wi l len bieden voor smartengeld ter rechtshand
having, dan is deze figuur nog steeds inpasbaar in het Nederlandse privaatrecht. 
Bedacht moet worden dat verzekeraars immers ook geen verbeurde dwangsommen 
vergoeden. Bovendien keren verzekeraars in het algemeen niet uit indien sprake is 

85 VgL Corstens, NJV 1984, p. 22 die een 'niet-essentialistische beschouwingswijze' voorstaat, hetgeen 
inhoudt dat het uitgangspunt is dat er "(...) geen situaties zijn die per sé als strafbaar feit door de 
wetgever moeten worden aangemerkt". Van Nispen, 1988, p. 3-4 vraagt zich af of de wijze van sanctio
nering een onderscheidend kenmerk van het privaatrecht is en meent dat burgerlijk, straf en administra
tief recht als handhavingssysteem een 'eigen karakter vertonen' en dat dit karakter een belangrijke rol 
speelt bij de toedeling van onrecht aan een bepaald rechtsgebied. 

86 De pragmatische benadering past in zoverre bij de opzet van het BW dat bij het onderscheid tussen 
privaatrecht en administratief recht met name gewicht is toegekend aan het feit of de handhaving 
geschiedt met rechtsmiddelen die voor het privaatrecht typerend zijn: civiele acties tot mkoming, tot 
schadevergoeding, ofwel tot ontbinding of vernietiging van rechtsverhoudingen of verklaring van recht, 
zie PG Alg. Dl. p. 129. Zie hierover Hartkamp, 1982, p. 33-34 en Dommering, 1982, p. 29. 

87 Jongbloed, 1991, p. 19. 
88 Bovendien is de dwangsom algemeen geaccepteerd. 
89 Zij het dan dat art. 61 lf lid 1 Rv bepaalt dat na het overlijden van de veroordeelde de dwangsom die 

op een bepaald bedrag per tijdseenheid is gesteld niet verder verbeurt. Deze beperking tot een per 
tijdseenheid vastgestelde dwangsom heeft met name als reden dat erfgenamen mogelijkerwijze niet op 
de hoogte zijn van de hoofdveroordeling, zie Jongbloed, 1991, p. 124. De reden voor beperking van de 
passieve vererving is derhalve niet gelegen in het eventuele poenale karakter van de dwangsom. 

90 Of deze beperking al dan niet met het oog op de reditshandhavingsfunctie moet vervallen komt hierna 
in nrs. 415-418 aan de orde. 
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van opzet 9 1, terwijl de inbreuk op een persoonlijkheidsrecht veelal opzettelijk is. 
Denk aan gevallen waarin iemand in zijn eer of goede naam wordt geschaad, zijn 
recht op privacy wordt geschonden, hij last ondervindt van geluidshinder of wordt 
gediscrimineerd. Dit betekent dat de aansprakelijke persoon in veel gevallen ook op 
dit moment niet kan terugvallen op zijn aansprakelijkheidsverzekering indien hij tot 
betaling van smartengeld wordt veroordeeld. Tenslotte bestaat niet direct aanleiding 
om te veronderstellen dat verzekeraars zullen weigeren om (buiten opzettelijk onrecht
matig gedrag) dekking te verlenen voor aansprakelijkheid voor smartengeld ter rechts
handhaving. In ieder geval is die aanleiding er niet ten aanzien van gevallen waarin 
ook thans al een recht op smartengeld bestaat, zoals bij een inbreuk op de privacy. A l s 
verzekeraars tot op heden dekking hebben verleend is niet duidelijk waarom dit zou 
veranderen enkel en alleen doordat zij zouden gaan inzien dat smartengeld niet op 
grond van de compensatie- maar op grond van de rechtshandhavingsfunctie wordt 
toegekend. Erkenning van de rechtshandhavingsfunctie heeft in die gevallen waarin 
ook thans recht bestaat op smartengeld wegens de schending van een persoonlijk
heidsrecht geen praktische gevolgen. Het gaat slechts om een verandering van inzicht 
i n wat er werkelijk aan de hand is onder het mom van compensatie. 9 2 

Wie meent dat smartengeld ter rechtshandhaving neerkomt op een sanctie, zou 
kunnen betogen dat daarmee het legaliteitsbeginsel relevant is geworden. Voor zover 
dit al het geval is, meen ik dat smartengeld ter rechtshandhaving de toets aan dit 
beginsel doorstaat. In de eerste plaats schrijft dit beginsel duidelijkheid voor ten 
aanzien van de gevallen waarin de rechter smartengeld ter rechtshandhaving kan 
toekennen. Hoewel geen limitatieve catalogus van persoonsaantastingen i n de z in van 
art. 6:106 l i d 1 sub b B W valt op te stellen, ligt het aantal gevallen nu ook weer niet 
zo open dat de door het legaliteitsvereiste geboden voorspelbaarheid geheel ontbreekt. 
In de tweede plaats dient op grond van het legaliteitsbeginsel duidelijk te zijn welke 
sancties de rechter in welke mate kan opleggen. Ten aanzien van smartengeld ter 
rechtshandhaving is dit ten dele het geval. De rechter kan ten eerste slechts een geld-
sanctie opleggen. Ten tweede is hij bij vaststelling van de hoogte niet geheel vrij. Hij 
heeft namelijk op grond van de jurisprudentie van het E H R M rekening te houden met 
het proportionaliteitsbeginsel. 9 3 Meer dan bij de bepaling van de hoogte van een 
dwangsom is hij bovendien gebonden aan door andere rechters in vergelijkbare geval
len toegekende bedragen. Gezien de aard van de sanctie, te weten een verplichting tot 
betaling van een geldsom, lijkt mij dat zo in voldoende mate aan de eisen van het 
legaliteitsbeginsel wordt tegemoet gekomen. Zeker tegen de achtergrond van het 
bestaan van de dwangsom. Dat een dwangsom voor de toekomst wordt opgelegd en 

91 HR 6 november 1998, NJ 1999,220, nt. MMM legde de opzetclausule van een aansprakelijkheidsverzeke
ring echter erg ruim uit: een opzetclausule had "(...) geen verdere strekking dan van de dekking uit te 
sluiten de aansprakelijkheid van een verzekerde die het in feite toegebrachte letsel heeft beoogd of zich 
ervan bewust was dat dit letsel het gevolg van zijn handelen zou zijn/' Naar aanleiding van dit arrest 
hebben verzekeraars hun opzetclausules aangepast. Zie met verwijzingen Wansink, AV&S 2000, p. 14-17. 

92 Dit wil uiteraard niet zeggen dat de rechtshandhavingsfunctie in het geheel geen praktische gevolgen 
heeft. Met name bij de interpretatie van het begrip aantasting in de persoon in de zin van art. 6:106 lid 
1 sub b BW leidt de rechtshandhavingsfunctie tot andere resultaten dan de compensatiefunctie. Daarover 
hierna nrs. 382-410. 

93 EHRM 13 juli 1995, NJ 1996, 544. Zie over dit arrest Verheij, AA 1997, p. 71-81. 
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de veroordeelde derhalve altijd de mogelijkheid heeft verbeuring te voorkomen door 
tegemoet te komen aan de hoofdveroordeling, doet hieraan geen afbreuk. Zoals al is 
aangegeven is de schending van een persoonlijkheidsrecht immers in veel gevallen het 
gevolg van opzettelijk handelen. 

Het argument dat smartengeld ter rechtshandhaving afgewezen moet worden 
omdat het niet alleen de belangen van de rechthebbende dient, maar vooral ook de 
belangen van de rechtsorde in het algemeen, gaat evenmin op. In wezen komt deze 
bedenking namelijk neer op de hierboven door Groenhuijsen al ontkrachtte belangen-
theorie. 9 4 In dat verband valt nog te wijzen op allerlei rechtsfiguren die wel degelijk 
een algemeen belang beschermen. Denk bijvoorbeeld aan de automatische nietigheid 
van rechtshandelingen die door inhoud of strekking in strijd zijn met de goede zeden 
of de openbare orde (art. 3:40 l id 1 BW) . 9 5 

2.5.4 Conclusie 
371 Ui t het bovenstaande volgt dat een te sterk dualistisch denken in termen van 
compensatie versus straf geen recht doet aan de rechtswerkelijkheid. Straf en compen
satie zijn niet meer dan de twee uiterste polen op een continuüm. Het zijn geen abso
luut gescheiden grootheden; sommige rechtsfiguren hebben een meer of een minder 
compensatoir respectievelijk poenaal karakter. Smartengeld ter rechtshandhaving ligt 
verder van het compensatie-uiteinde van genoemd continuüm verwijderd dan smar
tengeld in eigenlijke zin. Di t w i l echter niet zeggen dat dan van een private straf 
sprake is. In dat verband kan worden opgemerkt dat het i n bepaalde gevallen zelfs 
denkbaar — hoewel niet verifieerbaar — is dat smartengeld ter rechtshandhaving de 
eventueel gekwetste gevoelens compenseert van degene wiens persoonlijkheidsrecht 
is geschonden. 

De conclusie uit het voorgaande is dat principieel verdedigbaar is dat smartengeld 
ter rechtshandhaving onderdeel blijft uitmaken van het privaatrecht. De privaatrechte
lijke reactie van de smartengeldverplichting is niet dusdanig ingrijpend dat zij een 
vreemde eend in de bijt vormt. 

3. Rechtshandhaving zoals tot op heden begrepen 

3.1 Algemeen 

372 De rechtshandhavingsfunctie komt zowel in de Nederlandse als i n de buitenland
se literatuur voor. Geen van de gebruikte omschrijvingen komt precies overeen met 
de wijze waarop ik rechtshandhaving hierboven (nrs. 361-363) heb gedefinieerd, maar 
sommige omschrijvingen komen erg dicht in de buurt. O m de specifieke inhoud die 
ik in het bovenstaande aan de rechtshandhavingsfunctie heb toegekend beter in per
spectief te plaatsen, volgt in deze paragraaf een overzicht van de theorievorming in 
binnen- en buitenland met betrekking tot de rechtshandhavingsfimctie. 

94 Groenhuijsen, 1986, p. 103-123, zie hiervoor nr. 369. Dat de belangen van de rechtsorde in het algemeen 
worden behartigd valt opzichzelf overigens slechts toe te juichen. 

95 Zie verder over algemene belangen in het privaatrecht Dommering, 1982. 
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3.2 Nederland 

373 In Nederland noemt niet iedere schrijver de rechtshandhavingsfunctie met zoveel 
woorden. 9 6 De schrijvers deze functie wel behandelen, gaan niet altijd uit van dezelf
de betekenis. 

De Groot ziet voor de rechtshandhavingsfunctie van het schadevergoedingrecht 
vooral een rol weggelegd bij de abstracte berekening van schade. 9 7 Volgens hem 
speelt de doelstelling 9 8 van schadevergoeding een belangrijke rol bij de keuze tussen 
concrete en abstracte schadeberekening. Concrete berekening is meer i n overeenstem
ming met de belangrijkste doelstelling, te weten herstel (schadeloosstelling 9 9). De 
benadeelde krijgt zijn volledige schade vergoed, niets meer en niets minder. Abstracte 
schadeberekening maakt inbreuk op deze doelstelling, omdat de benadeelde mogelijk 
meer schadevergoeding krijgt dan de schade die hij daadwerkelijk (concreet) lijdt. 
Deze gang van zaken kan dan ook niet worden gerechtvaardigd vanuit de primaire 
herstelfunctie van het schadevergoedingsrecht. De mogelijkheid van abstracte schade
berekening noopt volgens De Groot dan ook tot aanvaarding van een tweede functie 
van het schadevergoedingsrecht: de rechtshandhavingsfunctie. 1 0 0 De scheiding tussen 
de (primaire) herstelfunctie en de (secundaire) rechtshandhavingsfunctie is overigens 
niet volledig. Herstel van de benadeelde draagt immers bij tot rechtshandhaving. 1 0 1 

Volgens De Groot komt de rechtshandhavingsfunctie niet neer op preventie, af
schrikking of straf1 0 2: 

"Bij de rechtshandhavingsfunctie van het privaatrechtelijke schadevergoedingssysteem 
gaat het om de instandhouding van de norm en daarmee van de rechtsorde zelf/' 1 0 3 

Deze stelligheid wordt enigszins ontkracht in noot 23, waar De Groot schrijft dat de 
gedachte van rechtshandhaving nauw is verwant is aan noties als (speciale en genera
le) preventie en boete. 

Rechtshandhaving als grondslag voor abstracte berekening van schade verklaart 
volgens De Groot ook waarom de benadeelde wel de keuze heeft tussen abstracte en 
concrete berekening, maar de schadeplichtige niet. Zou de laatste ook een keuzemoge
lijkheid hebben, dan zou de rechtshandhavingsfimctie immers worden doorkruist. 1 0 4 

96 Wolfsbergen, 1946; Hofmann-Drion-Wiersma, 1959; Maeijer, 1962; Schut, 1963; Schoordijk 1979; Van 
Dam, 1989; Van Dunne, 1997; Spier, Hartlief, Van Maanen, Vriesendorp, 2000; Hartlief, 1997 en 
Asser-Hartkamp 4-1,2000 en 4-ÏÏI, 1998 reppen geen van allen over een afzonderlijke rechtshandha
vingsfunctie. 

97 De Groot, VR 1980, p. 49-58. 
98 De Groot gebruikt de termen functie en doelstelling door elkaar. 
99 De Groot, VR 1980, p. 52 gebruikt herstel en schadeloosstelling als synoniemen. 
100 De Groot, VR 1980, p. 53. 
101 De Groot, VR 1980, p. 52 noot 23. 
102 De Groot, VR 1980, p. 52 spreekt niet van straf, maar van "een reactie op de door de vergoedings-

plichtige begaan onrecht", maar dit komt in die context m.i. op hetzelfde neer. 
103 De Groot, VR 1980, p. 53. 
104 De Groot, VR 1980, p. 53. 
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Bloembergen beschouwt handhaving van rechten als één van de (andere) doelein
den van het schadevergoedingsrecht naast de centrale compensatie-doelstelling. 1 0 5 

Hij geeft het voorbeeld van iemand die schadevergoeding in geld krijgt wegens niet-
levering van een zaak. Zijn recht op levering wordt op die manier zo goed mogelijk 
gehandhaafd. Rechtshandhaving is volgens hem echter een bijproduct van de schade
vergoeding. Schadevergoeding doet meer aangezien de benadeelde ook zijn gevolg
schade vergoed krijgt. Bloembergen volgt De Groot in die z in dat erkenning van de 
mogelijkheid van abstracte berekening van schade i n zijn ogen mede valt te verklaren 
door middel van de rechtshandhavingsfunctie. Zonder abstracte berekening van 
schade zou het verweer dat geen concrete schade is geleden in bepaalde gevallen te 
gemakkelijk slagen waardoor de handhaving van rechten in het gedrang komt. 1 0 6 

Blaauw vereenzelvigt rechtshandhaving met bestraffing. 1 0 7 Hij brengt de handha
v ing van rechten in het privaatrecht in verband met de erkenning van de nakomings-
actie i n 1899 1 0 8, de verbods- en bevelsactie in 1914 1 0 9, de invoering van de dwang
som in 1932, de toegenomen mogelijkheden om een kortgeding aan te spannen en de 
collectieve actie (art. 3:305a BW). Blaauw ziet deze 'verstraffing' van het privaatrecht 
met lede ogen aan en stelt: "(...) de tanden van ons privaatrecht zijn — zeker ten op
zichte van de vorige eeuw — vlijmscherp geworden, zijn handhavende kracht is sterk 
toegenomen/' 1 1 0 

V a n Nispen vraagt in zijn monografie uit 1988 aandacht voor de problematiek van 
handhaving van privaatrechtelijke rechtsnormen. Hij richt zich i n dat verband op het 
vermogensrecht. Het gaat hem dus niet primair om de functie(s) van het schadever
goedingsrecht, maar meer algemeen om de middelen die het vermogensrecht ter 
beschikking stelt ter handhaving van zijn eigen rechtsnormen. 1 1 1 V a n Nispen bezigt 
i n dit kader de term 'sanctie'. Hiermee bedoelt hij kennelijk het door het privaatrecht 
(vermogensrecht) ter beschikking gestelde middel waarmee een belanghebbende op 
de schending van een privaatrechtelijke rechtsnorm kan reageren. Niet alleen de 
vordering tot schadevergoeding, maar ook die tot ontbinding van een overeenkomst 
of tot vernietiging van een rechtshandeling zijn voorbeelden van dergelijke sancties. 

A l s doelstellingen van privaatrechtelijke sanctionering noemt hij: 1) het voorkomen 
van dreigend onrecht, 2) het goedmaken van geleden schade, 3) genoegdoening voor 
de benadeelde, 4) bestraffing van de aansprakelijke persoon, 5) ongedaanmaking van 
verrijking van de aansprakelijke persoon en 6) handhaving van rechten. 1 1 2 

A l s voorbeeld van genoegdoening noemt V a n Nispen vergoeding van immateriële 
schade en bij handhaving van rechten merkt hij op dat deze doelstelling eigen is aan 
het sanctiestelsel als geheel en dat sancties in hun onderlinge samenhang speciale en 
generale preventie zo goed mogelijk dienen te verzekeren. Hieruit blijken twee ver
schillen met de rechtshandhavingsfunctie zoals die hierboven (nrs. 361-363) is om-

105 Bloembergen, 1982, p. 5-6. 
106 Bloembergen, 1982, p. 68. 
107 Blaauw, 1988, p. 1-13. 
108 HR 23 juni 1899, W. 7302. 
109 HR 13 november 1914, NJ 1915, p. 98. 
110 Blaauw, 1988, p. 10-11. 
111 Van Nispen, 1988, p. 5-6. 
112 Van Nispen, 1988, p. 6-7. 
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schreven. In de eerste plaats legt Van Nispen minder expliciet een verband tussen 
rechtshandhaving en vergoeding van immateriële schade aangezien hij deze laatste 
figuur vooral ziet als genoegdoening. In de tweede plaats vereenzelvigt hij rechts
handhaving met (speciale en generale) preventie en kiest hij aldus voor een functione
le benadering. 1 1 3 We l heeft hij oog voor het (logische) verband tussen het bestaan 
van een recht en de middelen tot handhaving van dat recht. Zo schrijft hij dat de 
ontwikkeling van de verbodsactie en de partiële erkenning van vergoeding van imma
teriële schade het z invol maakte om waarden als lichamelijke integriteit, naam, portret 
en privacy te erkennen als civiele rechtsbelangen. 1 1 4 In zijn ogen was effectieve be
scherming van deze belangen echter niet mogelijk zolang schadevergoeding de reme
die bij uitstek was. 1 1 5 

Lindenbergh gebruikt i n relatie tot smartengeld een enkele maal het woord rechts
handhaving. In zijn dissertatie brengt hij dit begrip in verband met genoegdoening i n 
de z in van bevrediging van het geschokte rechtsgevoel. 1 1 6 Bevrediging van geschokt 
rechtsgevoel kan worden gehanteerd als rechtvaardiging voor het bestaan van een 
recht op smartengeld. Genoegdoening i n deze z in heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij de totstandkoming van art. 6:106 l id 1 sub a B W waarin een recht op smartengeld 
wordt toegekend indien het oogmerk bestond om immateriële schade toe te bren
gen. 1 1 7 Genoegdoening in de z in van gekwetst rechtsgevoel is volgens Lindenbergh 
een gedachte die niet typerend is voor smartengeld, maar meer in het algemeen aan 
het hele aansprakeHjkheidsrecht ten grondslag ligt. Het civiele recht geeft i n bepaalde 
gevallen een sanctie ter handhaving van subjectieve rechten. Deze rechtshandhavings-
functie staat derhalve niet tegenover de compensatiefunctie. Lindenbergh verwijst op 
deze plaats naar de hiervoor behandelde geschriften van Bloembergen en De Groot 
en hij sluit z ich dus kennelijk bij deze auteurs aan. Lindenbergh werkt de rechtshand-
havingsfunctie niet verder uit. Hij baseert vergoeding van immateriële schade op de 
compensatiefunctie. Voor de rechtshandhavingsfunctie is kennelijk geen bijzondere rol 
weggelegd, aangezien Lindenbergh concludeert dat aan het begrip genoegdoening in 
het kader van vergoeding van immateriële schade geen bijzondere betekenis toe
komt. 1 1 8 Later heeft Lindenbergh in een artikel bij beantwoording van de vraag of 
smartengeld moet worden toegekend wegens schending van persoonlijkheidsrechten 
enig gewicht wi l len toekennen aan de vraag of de immateriële schade met behulp van 
een andere sanctie (rectificatie, verbod of bevel) kan worden goedgemaakt. 1 1 9 De 
ontoereikendheid van andere sancties vormt volgens Lindenbergh weliswaar geen 
voorwaarde voor de toekenning van smartengeld, maar de effectiviteit van dergelijke 
sancties vormt een bruikbaar gezichtspunt voor de vraag of vergoeding van immate
riële schade op zijn plaats is. Vervolgens merkt hij op dat wanneer men rechtshandha-

113 Deze vereenzelviging blijkt ook uit zijn verwijzing naar Wertheim, 1930 die hij als een voorloper op 
de door hem voorgestane functionele benadering ziet, zie Van Nispen, 1988, p. 6. Wertheim betoogde 
dat preventie van schade de belangrijkste functie is van de onrechtmatige daad. 

114 Van Nispen, 1988, p. 5. 
115 Van Nispen, 1988, p. 4. 
116 Lindenbergh, 1998, p. 40. 
117 PG Boek 6, p. 378. 
118 Lindenbergh, 1998, p. 61. 
119 Lindenbergh, TVPr 1999, p. 1696. 
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ving als één van de motieven voor erkenning van een recht op smartengeld w i l zien, 
dat motief minder gewicht in de schaal legt indien de handhaving anders of beter kan 
plaatsvinden. A l s voorbeeld wijst hij op de rechtspraak van het Europese Hof van de 
Rechten van de Mens waarin wordt overwogen dat de vaststelling dat een recht is 
geschonden een zekere mate van genoegdoening meebrengt (zodat de toekenning van 
smartengeld verder overbodig is). 

Giesen tenslotte komt op het terrein van de bewijslastverdeling 1 2 0 i n het aanspra
kelijkheidsrecht tot een benadering waarin rechtshandhaving (in zijn terminologie 
'verwezenlijking van de materiële norm' 1 2 1 ) centraal staat. Het doel van zijn onder
zoek is te komen tot een theoretisch fundament, op het gebied van het aansprakelijk
heidsrecht, voor die gevallen waarin de bewijslastverdeling afwijkt of zou moeten 
afwijken van wat de hoofdregel (art. 177 Rv) terzake voorschrijft. 1 2 2 Kortom, waarom 
wordt en wanneer dient te worden afgeweken van de in art. 177 Rv neergelegde 
hoofdregel inhoudende dat degene die stelt ook moet bewijzen? Giesen betoogt dat 
voor omkering van de bewijslast plaats is indien de verwezenlijking van de materiële 
(zorgvuldigheids)norm in gevaar komt. Vereist is hiervoor in de eerste plaats de 
aanwezigheid van structurele bewijsnood en in de tweede plaats de wenselijkheid van 
(een verzwaring van) aansprakelijkheid. 1 2 3 Een argument voor dit principe is onder 
meer dat anders het "(...) aansprakelijkheidsrecht een (groot) aantal gevaltypen zou 
omvatten die niet tot gelding kunnen komen." 1 2 4 In mijn terminologie gaat het hier 
om niets anders dan om rechtshandhaving. Het procesrecht heeft als doel het materi
ele recht te verwezenlijken. 1 2 5 Leidt de hoofdregel van de bewijslastverdeling ertoe 
dat dit niet mogelijk is, dan ontstaat de situatie dat de ene hand (het procesrecht) 
wegneemt wat de andere hand (het materiële recht) geeft. Gezien de wederzijdse 
betrokkenheid van materieel recht en procesrecht 1 2 6 kan men dan het bestaan van 
de desbetreffende materiële normen in twijfel trekken. Voor deze rechtshandhavings-
gedachte op het gebied van de bewijslastverdeling in het aansprakelijkheidsrecht 
signaleert Giesen vele aanknopingspimten in de binnen- en buitenlandse literatuur en 
rechtspraak. 1 2 7 

120 Giesen, 2001 gebruikt deze term niet, maar onderscheidt in dit verband tussen de bewijsvoeringslast 
(wie is op een bepaald moment in de procedure aan zet om bewijs te leveren) enerzijds en de 
bewijsrisicoverdeling (wie dient het risico te dragen indien bepaalde feiten niet zijn bewezen) 
anderzijds (zie p. 12-13). 

121 Giesen, 2001, p. 449 spreekt in plaats hiervan ook wel van het beginsel van effectieve rechtsbescher
ming en van het waarborgen van de effectiviteit van de norm. 

122 Giesen, 2001, p. 3. 
123 Giesen, 2001, p. 450-451. 
124 Giesen, 2001, p. 453. 
125 Giesen, 2001, p. 451-452. 
126 Giesen, 2001, hoofdstuk XIV, par. 3.2.4. 
127 Giesen, 2001, hoofdstuk XIV, par. 3.3. 
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3.3 Dui ts land 

3.3.1 Oorsprong van de 'Rechtsverfolgungsfunktion' 
374 Enigszins vergelijkbaar met de rechtshandhavingsfunctie in Nederland is de 
Duitse 'Rechtsverfolgungsfunktion' (ook wel Rechtfortsetzungsfunktion' genoemd). 
Deze functie is oorspronkelijk vooral door Neuner in een artikel uit 1931 ontwik
keld . 1 2 8 Neuner kwam tot deze functie vanuit wat men 'dogmatisch onbehagen' zou 
kunnen noemen. Dit werd veroorzaakt door de van Mommsen 1 2 9 afkomstige zoge
naamde 'Differenzhypothese'. 1 3 0 Deze theorie dient ter bepaling van (de hoogte van) 
vermogensschade. Vermogensschade is het verschil tussen de vermogenstoestand 
zoals die zonder het schadeveroorzakende feit zou zijn geweest en de vermogenstoe
stand zoals die nu daadwerkelijk is. Beslissend is of het vermogen als geheel is vermin
derd. Er worden dus geen vermogensbestanddelen met elkaar vergeleken (het hypothe
tische met het reële vermogensbestanddeel). 

Neuner richt zich tegen de 'Differenzhypothese' van Mommsen, omdat er veel 
gevallen zijn waarin schadevergoeding wordt toegekend, terwijl er volgens de 
'Differenzhypothese' geen schade is geleden. Strikt vasthouden aan de 'Differenz
hypothese door geen schade te vergoeden, zou onbillijk zijn, maar het loslaten daar
van vergt een theoretische rechtvaardiging. Neuner noemt vele gevallen waarin de 
'Differenzhypothese' geen schade laat zien, onder meer abstracte schadebereke-
ning 1 3 1 , hypothetische causaliteit 1 3 2 en gevallen waarin een zaak gedurende enige 
tijd onrechtmatig is gebruikt en de rechthebbende geen kosten heeft gemaakt voor 
(tijdelijke) vervanging. Neuner geeft als voorbeelden de situatie dat pas na het on
rechtmatig gebruik van een theaterbiljet — derhalve pas na de voorstelling — schade
vergoeding wordt gevorderd, het geval dat een centrale verwarming niet tijdig wordt 
geleverd en de schuldeiser zonder kosten te maken kou lijdt i n de winter en de situa
tie dat de eigenaar een gedeelte van zijn woning gedurende enige tijd ten onrechte 
niet kan gebruiken. 1 3 3 

De oplossing voor de problemen die de 'Differenzhypothese' oproept, zoekt Neuner 
i n een nieuwe definitie van vermogensschade die steunt op een nieuwe functie van 
het schadevergoedingsrecht. Volgens deze nieuwe definitie is vermogensschade de 

128 Neuner, AcP 1931, p. 277-314. 
129 Mommsen, 1855, p. 3. 
130 Soms wordt ook van de 'Differenztheorie' of van de 'Interessentheorie' gesproken, zie bijvoorbeeld 

Bydlinski, 1964, p. 24. 
131 Neuner, AcP 1931, p. 285. Dit is nader uitgewerkt door Steindorff, AcP 1959/1960, p. 431-469. 
132 Neuner, AcP 1931, p. 286. Dit is nader uitgewerkt door Bydlinski, 1964 met name hoofdstuk 3. Bij 

hypothetische causaliteit wordt in eerste instantie schade toegebracht, maar deze zou door een 
daarop volgende tweede gebeurtenis toch zijn toegebracht. Bijvoorbeeld: door nalatigheid brandt een 
huis volledig af, terwijl een week later door een vliegtuigongeluk het gehele huizenblok wordt 
verwoest. Degene die aansprakelijk is voor de brand kan zich op grond van de 'Differenzhypothese' 
succesvol verdedigen. Vergelijkt men de situatie zoals die zich werkelijk als gevolg van de brand 
heeft ontwikkeld met de hypothetische situatie die zou zijn ontstaan indien het huis niet was afge
brand, dan valt immers geen schade te constateren. Zowel in de huidige als in de daarmee te 
vergelijken hypothetische situatie is het huis verwoest. Door het 'wegdenken' van de brand ver
dwijnt de schade niet. 

133 Neuner, AcP 1931, p. 289. 
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"Verletzung eines Vermögenswerten Interesses, d.h. eines Gutes, dat im Verkehr gegen 
Geld erworben und veräußert wird, und dieses Interesse objectiv bewertete/'134 

Dit betekent dat i n geval van schadevergoeding wegens bijvoorbeeld wanprestatie, de 
schuldeiser recht heeft op vergoeding van de objectieve waarde van de prestatie. De 
schuldenaar wordt niet toegestaan te bewijzen dat het persoonlijk belang van de 
schuldeiser geringer is dan de objectieve waarde. 1 3 5 

Vergoeding van deze objectieve schade die niet door de 'Differenzhypothese' wordt 
gerechtvaardigd, grondvest Neuner op wat hij de 'rechtsverfolgende Funktion' van 
het schadevergoedingsrecht noemt. Het geschonden recht zet zich voort i n de aan
spraak op schadevergoeding. 1 3 6 Een argument voor het bestaan van de 'rechtsver
folgende Funktion' ziet Neuner in het feit dat als degene jegens wie onrechtmatig is 
gehandeld herstel ('Naturalrestitution') vordert, voor de toewijzing daarvan in het 
geheel niet van belang is of hij vermogensschade heeft geleden. 1 3 7 'Rechtsverfolgung' 
ligt ook ten grondslag aan de vordering tot teruggave ('Herausgabeklage'), aan het 
bevel ('Beseitigungsklage') en aan het verbod ('Unterlassungsklage'). Deze drie acties 
zijn volgens Neuner echter niet voldoende om de absolute rechten te beschermen. M e n 
denke bijvoorbeeld aan onrechtmatige onttrekking van het gebruik van een zaak 
gedurende een bepaalde periode. Neuner is van mening: 

"Der Zweck des Deliktsanspruch ist also in erster Linie Sanktion des absoluten Rechts 
und des ihm entsprechenden Zustandes und es ist keineswegs selbstverständlich daß das 
Gesetz neben der Rechtsverletzung auch noch Entstehung eines Schadens verlangt."138 

In eerste instantie heeft de schadevergoedingsaanspraak derhalve de functie om 
absolute rechten te beschermen. Absolute rechten dienen te worden beschermd, ook 
al heeft de inbreuk volgens de 'Differenzhypothese' niet tot schade geleid. Bij de 
inbreuk op een absoluut recht heeft de rechthebbende aanspraak op vergoeding van 
de objectieve waardevermindering. Resulteert de inbreuk in gevolgschade dan moet 
deze wel aan de hand van de 'Differenzhypothese' worden berekend. De benadering 
van Neuner leidt zo tot een onderscheid tussen directe schade en indirecte schade. De 
directe schade bestaat uit de objectieve waardevermindering van het rechtsgoed als 
zodanig; de gevolgschade vormt de indirecte schade. 

Hieruit blijkt dat Neuner de 'Differenzhypothese' niet geheel en al verwerpt. Naast 
'Rechtsverfolgung' blijft ook schadevergoeding in de z in van de 'Differenzhypothese' 
een functie van het Duitse 'Deliktsrecht'. 1 3 9 In zijn eigen woorden: 

134 Neuner, AcP 1931, p. 290. 
135 Neuner, AcP 1931, p. 293. 
136 Hij is daarbij geïnspireerd door het Engelse recht met zijn onderscheid tussen 'torts actionable per 

se' waarbij schade geen element is van de onrechtmatige daad en 'torts' waarbij schade wel is 
vereist. Zie over dit onderscheid hiervoor nr. 44. Neuner, AcP 1931, p. 303 ontleent ook een argu
ment aan de omstandigheid dat het Duitse recht (par. 823 BGB) in tegenstelling tot het Franse recht 
(art. 1382 Cc) in eerste instantie is gericht op de aantasting van subjectieve rechten, rechtsgoederen 
of door de wet beschermde belangen en niet op de veroorzaking van schade. 

137 Neuner, AcP 1931, p. 306. 
138 Neuner, AcP 1931, p. 303-304. 
139 Neuner, AcP 1931, p. 307. 
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"(...) jedenfalls steht fest, daß der deliktische Schadensersatzanspruch rechtsverfolgende 
Funktion hat, daneben allerdings auch Ersatz des weiteren Schadens verfolgt." 1 4 0 

Wat 'Rechtsverfolgung' precies betekent, blijft uiteindelijk echter vaag. Met name is 
niet duidelijk hoe 'Rechtsverfolgung' zich tot straf verhoudt. Neuner gebruikt slechts 
het onduidelijke woord 'Sanktion'. De voornaamste grondslag om buiten de 
'Differenzhypothese' toch schadevergoeding toe te kennen, lijkt voor hem de billijk
heid waar hij een aantal malen naar verwijst. Een latere auteur als Steindorff lijkt 
'Rechtsverfolgung' daarentegen met straf te identificeren. 1 4 1 Naast het woord 'Sank
tion' gebruikt hij i n dat verband namelijk ook het begrip 'Buße' (boete). 

3.3.2 Recente literatuur 
375 In de meer recente literatuur is de 'Rechtsverfolgungsfunktion' ingelijfd bij de 
compensatiefunctie van het schadevergoedingsrecht. Larenz stelt dat indien schadever
goeding wordt toegekend wegens de inbreuk op een subjectief recht of wegens wan
prestatie, de aanspraak op schadevergoeding i n de plaats van het geschonden recht 
treedt. Het geschonden recht zet zich voort i n de vordering tot schadevergoeding. 
Daarom spreekt Larenz liever van 'Rechtsfortsetzungsgedanke' dan van 'rechtsver
folgende Funktion' . De 'Rechtsfortsetzungsgedanke' is volgens hem een aspect van de 
'Ausgleichsgedanke'. De laatste is breder aangezien zij ook verplicht tot vergoeding 
van gevolgschade. 1 4 2 Lange is het hiermee eens. Ook hij ziet geen zelfstandige rol 
weggelegd voor een 'Rechtsverfolgungsfunktion' los van de compensatiefunctie van 
het schadevergoedingsrecht. Evenals Larenz prefereert hij daarom de term 'Rechts-
fortsetzungsgedanke'. De 'Rechtsfortsetzungsgedanke' verklaart zijns inziens het feit 
dat 'Naturalrestitution' i n het Duitse schadevergoedingsrecht het uitgangspunt vormt. 
O p deze wijze wordt voorrang toegekend aan de bescherming van rechten en rechts
goederen boven de bescherming van het vermogen. De 'Rechtsfortsetzungsgedanke' 
mag er zijns inziens niet toe leiden dat de enkele rechtsinbreuk recht geeft op schade
vergoeding. De wet laat daarvoor geen ruimte nu zij schade als element noemt. 1 4 3 

Schiemann, verwijt Neuner dat hij het schadevergoedingsrecht opzadelt met 'Sank
tionserwägungen' die het BGB juist wilde overwinnen. 1 4 4 

Deutsch neemt — zoals we l vaker — een eigen plaats in . Volgens hem heeft het 
schadevergoedingsrecht vier verschillende functies. Naast schadevergoeding (Deutsch 
bezigt hier de term 'Schadensabnahme') als hoofdfunctie noemt hij nog schadesprei-
ding ('Schadensstreuung'), preventie ('Prävention') en wat hij noemt 'Garantie'. 1 4 5 

Deze laatste functie verdient wat meer aandacht. 

140 Neuner, AcP 1931, p. 305. 
141 Steindorff, AcP 1959/1960, p. 456. 
142 Larenz, 1987, par. 27 I, p. 425. 
143 Lange, 1990, p. 11-12 en instemmend Soergel-Mertens, 1990, Vor par. 249, Rz 26. Ook Jahr, AcP 1983, 

p. 737 noot 78 is kritisch ten aanzien van de figuur 'Rechtsverfolgung' zoals Neuner die uitwerkte 
hoewel hij anders dan Lange van mening is dat ook de enkele rechtsinbreuk zonder gevolgschade 
(bijv. een 'Nutzungsentziehung') recht geeft op schadevergoeding. Het woord 'Schaden' in par. 823 
I BGB is zijns inziens irrelevant (AcP 1983, p. 750 noot 130). 

144 Staudinger-Schiemann, 1998, Vorbem par. 249, Rz 37. 
145 Deutsch, JZ 1971, p. 245-246 en idem 1976, p. 68-72. 
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Deutsch doelt hiermee namelijk op de 'rechtsverfolgende Funktion ' zoals onder 
andere Neuner die heeft geconstrueerd. Hij stelt haar op één lijn met de Franse ge
dachte van de 'garanti' (in het Duits: 'Garantie')- 1 4 6 Deze gedachte houdt volgens 
Deutsch niet i n dat iedere rechtsinbreuk recht geeft op schadevergoeding, maar wel 
dat op iedere verwijtbare inbreuk met een sanctie wordt gereageerd. Het is mogelijk 
dat de schadevergoedingsaanspraak als sanctie onvoldoende, is met name omdat er 
geen vermogensschade is geleden. In die gevallen wordt het smartengeld " i n erweiter-
tem Umfang (...) herangezogen." Dit is volgens Deutsch gebeurd i n de 'Herrenreiter'-
zaak. 1 4 7 In deze zaak kende het B G H smartengeld toe 

"da ein Schutz der 'inneren Freiheit' ohne das Recht auf Ersatz auch immaterieller 
Schaden weitgehend, unwirksam ware" 

Daarmee is overigens niet gezegd dat Deutsch het leerstuk smartengeld geheel op de 
'rechtsverfolgende Funktion' ('Garantie') baseert. De genoegdoeningsfunctie van 
smartengeld ziet hij namelijk als een manifestatie van de preventieve functie van het 
schadevergoedingsrecht. 1 4 8 

Hoe Deutsch zich de 'rechtsverfolgende Funktion' ('Garantie') voorstelt, blijkt 
verder uit zijn commentaar op het arrest waarin het B G H bepaalde dat ook een coma
teus slachtoffer recht heeft op meer dan een symbolisch bedrag aan smartengeld. 1 4 9 

Deutsch betreurt het dat het B G H de smartengeldaanspraak grondvest op art. 1 en 2 
van de Duitse grondwet. Het had volgens hem voor de hand gelegen om te kiezen 
voor de 'rechtsverfolgende Funktion' als grondslag. De aanspraak op schadevergoe
ding treedt dan i n de plaats van het geschonden rechtsgoed. De 'rechtsverfolgende 
Funktion' zet volgens Deutsch de 'Differenzhypothese' van Mommsen opzij die overi
gens slecht is toegesneden op de vergoeding van immateriële schade. 1 5 0 

3.4 Frankrijk 

376 In Frankrijk zijn naast de 'réparation' als hoofdfunctie van het aansprakelijkheids
recht een drietal nevenfuncties erkend: preventie ('prévention'), bestraffing ('peine 
privée') en 'rétablissement de la légalité'. 1 5 1 Deze laatste functie heeft veel weg van 
rechtshandhaving. Hieronder worden verstaan maatregelen die een einde maken aan 
de schadelijke situatie. Voorbeelden hiervan zijn veroordeling tot levering in het 
contractenrecht, bezitsacties, het 'droit de réponse', vergoeding i n natura en het ver
bod van hinder voor de toekomst. Deze vorderingen worden ook we l aangeduid als 
'condamnations non pécuniaires' of als 'restitution'. 1 5 2 Deze voorbeelden doen ver-

146 Deutsch, 1976, p. 72. Dit verband legde hij nog niet in JZ 1971, p. 246. Zie voor deze Franse theorie 
hierna nr. 376. 

147 BGHZ 26, 349, 356 (14-2-1958). 
148 Deutsch, JZ 1971, p. 246, idem 1976, p. 71 en 73-74 en idem, 1996, Rz 18. 
149 BGH 13-1-1992, NJW 1993, p. 781. 
150 Deutsch, NJW 1993, p. 784 en idem, 1996, Rz 19. 
151 Zie hiervoor nr. 342. 
152 Viney, 1988, nrs. 11-13. 
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moeden dat deze functie slechts tot uitdrukking komt in instrumenten die de bena
deelde ten dienste staan om zijn rechtspositie feitelijk te handhaven. De toewijzing van 
een bedrag in geld als schadevergoeding lijkt dus buiten het 'rétablissement de la 
légalité' te vallen. 

Tune noemt ook 'garanti' als één van de functies van het aansprakelijkheids
recht. 1 5 3 Deze functie, die door Starck ontwikkeld is, komt hier op neer dat het aan
sprakelijkheidsrecht de burger in zijn fysieke integriteit en in zijn zaken be
schermt. 1 5 4 Wordt hij in één van deze twee rechten geschaad, dan is verwijtbaarheid 
geen voorwaarde voor aansprakelijkheid. De rechtvaardiging hiervoor is dat zonder 
deze bescherming de samenleving onleefbaar zou zijn. Voor aansprakelijkheid voor 
pure vermogensschade en immateriële schade is verwijtbaarheid van de dader we l een 
vereiste. 

3.5 Engeland 

377 Het Engelse recht kent zogenaamde 'injunctions' (bevelen) waarvan een rechts-
handhavende invloed uitgaat. In het kader van het aansprakelijkheidsrecht is i n de 
Engelse literatuur geen aparte rechtshandhavingsfunctie los van een staffunctie 
uitgekristalliseerd. In relatie tot 'battery', 'assault' en 'false imprisonment' — 'torts 
actionable per se' waarbij schade geen voorwaarde voor aansprakelijkheid is — merken 
Winfield en Jolowicz weliswaar op dat"(...) the law of tort is serving more as a v indi 
cator of personal liberty than as a vehicle for compensating harm (...)", maar dit leidt 
niet tot verdere theorievorming. 1 5 5 

4. De dimensie van het beweeglijk systeem van vergoeding van im
materiële schade 

4.1 Inle iding 

378 A a n het einde van dit hoofdstuk wordt de rechtshandhavingsfunctie in een breder 
kader geplaatst. A a n de hand van het zogenaamde 'bewegliche System' van de Oos
tenrijker Wilburg wordt betoogd dat de rechtshandhavingsfunctie prima past in het 
systeem van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. 

In nr. 379 staat het 'bewegliche System' als zodanig centraal; i n nr. 380 wordt een 
verband gelegd tussen het aansprakelijkheidsrecht, de rechtshandhavingsfunctie en 
vergoeding van immateriële schade. N r . 381 bevat een conclusie. 

153 Tune, 1983, nrs. 177-178. 
154 Zie Starck, 1947 en voor een samenvatting ook Starck, Roland, Boyer, 1996, nrs. 61-94. 
155 Winfield & Jolowicz, 1998, p. 63. Vgl. Weir, 1992, p. 6 en idem, 1996, p. 17. Zie voor het overige 

hiervoor nr. 344. 
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4.2 Het 'bewegliche System' van W i l b u r g 

379 Wilburg heeft zijn theorie van het 'bewegliche System' in 1941 1 5 6 ontwikkeld als 
reactie op de problemen waarvoor de aansprakelijkheid buiten schuld 1 5 7 juristen 
stelde. 1 5 8 Toen schuld geen dienst meer kon doen als dragende verklaring voor aan
sprakelijkheid, gingen juristen op zoek naar een nieuwe grondslag. Het bleek echter 
moeilijk om één overtuigende grondslag te vinden voor zowel schuldaansprakelijkheid 
als aansprakelijkheid buiten schuld. 1 5 9 

Volgens Wi lburg is de zoektocht naar de allesomvattende grondslag, naar dat ene 
overkoepelende principe, tot mislukken gedoemd. In plaats daarvan formuleert hij zijn 
'bewegliche System'. Dit komt erop neer dat hij het aansprakelijkheidsrecht tot vier 
'Elemente' 1 6 0 reduceert. 1 6 1 Of in een bepaald geval aansprakelijkheid bestaat, hangt 
van een combinatie van twee factoren af. 1 6 2 In de eerste plaats van de vraag welke 
elementen zijn vervuld. In de tweede plaats van de mate waarin die elementen zijn 
vervuld. De elementen zijn dus geen vereisten aan elk waarvan voldaan moet zijn w i l 
aansprakelijkheid worden aangenomen. Het is mogelijk dat slechts twee elementen 
zijn vervuld. De mate waarin aan die twee elementen is voldaan, kan vervolgens het 
onvervuld zijn van de andere elementen compenseren. In de benadering van Wi lburg 
is dus geen sprake van denken in termen van 'als X dan rechtsgevolg Y ' ; zij valt te 
kenschetsen met behulp van het schema 'hoe meer van X , des te eerder rechtsgevolg 
Y ' 163 

Het systeem van Wilburg is beweeglijk omdat het ene element het andere kan ver
vangen; het is een systeem omdat het aantal elementen vastligt. In dit laatste opzicht 
onderscheidt het 'bewegliche Systeem' zich van stromingen die de rechter in het kader 
van de billijkheid toestaan met alle omstandigheden van het geval rekening te houden. 
Het is dan ook onterecht om aanhangers van de rechtsvindingsleer van Wi lburg te 
verwijten dat zij de rechtszekerheid als na te streven waarde laten vallen en zich laten 
leiden door alle omstandigheden van het geval. 1 6 4 

156 Wilburg, 1941. Zie verder met name Wilburg, 1950 en idem, AcP 1963/1964, p. 346-379. 
157 Ofwel risico-aansprakelijkheid. 
158 Zijn benadering heeft hij echter ook buiten het gebied van het schadevergoedingsrecht toegepast, zie 

Wilburg, 1950 en idem, AcP 1963/1964, p. 346-379. 
159 Risico-aansprakelijkheid leidde niet alleen in Duitsland tot dogmatische problemen. Van de vele 

grondslagenstudies noem ik slechts voor Frankrijk Starck, 1947 en voor Nederland Scholten, 1899. 
160 Wilburg spreekt soms ook van 'bewegende Krafte'. Andere gebruikte termen zijn 'Gesichtspunkte', 

'Kriterium', 'Prinzip' en 'Grundsatz', zie Westerhoff, 1991, p. 18. In het navolgende houd ik mij aan 
het begrip element. 

161 Deze elementen zijn door inductie verkregen uit de jurisprudentie, literatuur en rechtsvergelijking, 
zie Bydlinski, 1982, p. 532. 

162 Bydlinski, 1982, p. 536 heeft het dan ook over 'kombinatorische Auslegung'. 
163 Men spreekt daarom wel van 'komparative Satze', zie Bydlinski, 1982, p. 531. Steininger, 1986, p. 2 

verbindt het 'als dan-denken' met de traditionele mechanistisch wereldbeeld van Descartes en 
Newton, terwijl hij een parallel trekt tussen het denken van Wilburg en het moderne wereldbeeld 
waarin systeemdenken centraal staat. 

164 Bydlinski, 1982, p. 532. 
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De vier elementen die Wilburg noemt, zijn: 1) 'Inanspruchnahme' van een andere 
rechtssfeer door inbreuk ('Eingriff') of bedreiging ('Gefährdung'), 2) veroorzaking van 
de schade door omstandigheden afkomstig uit de sfeer van de veroorzaker, 3) het 
verwijtbaar bestaan van een 'Mangel ' in de sfeer van de aansprakelijke persoon en 4) 
de draagkracht van de aansprakelijke persoon of de mogelijkheid zich tegen aanspra
kelijkheid te verzekeren. Deze vier elementen bepalen niet alleen het bestaan van 
aansprakelijkheid, maar ook de omvang van de schadevergoedingsverplichting. 1 6 5 

Latere aanhangers van een beweeglijk systeem hebben andere elementen geïdentifi
ceerd 1 6 6 , maar het principe van een beweeglijk systeem heeft school gemaakt en is 
gebruikt met betrekking tot verschillende juridische problemen. 1 6 7 De theorie van 
Wilburg heeft zich een vaste plaats verworven i n de rechtstheorie 1 6 8 — Canaris 
spreekt zelfs van één van de belangrijkste juridische ontdekkingen. 1 6 9 

Uit het voorgaande volgt dat het beweeglijk systeem in wetstechnisch opzicht een 
plaats inneemt tussen vaste toepassingsvoorwaarden ('feste Tatbestände') enerzijds en 
open normen ('Generalklauseln') anderzijds. 1 7 0 Zoals Canaris mooi uiteenzet, sprui
ten uit het gebod van gerechtigheid twee tendensen voort: een generaliserende en een 
individualiserende. De kracht, en tevens de zwakte, van het beweeglijk systeem is dat 
beide tendensen aan hun trekken komen. De generaliserende doordat het aantal 
elementen vastligt; de individualiserende doordat afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval een andere 'mix ' van elementen voldoende is voor het intreden van 
rechtsgevolgen. Voor bepaalde rechtsgebieden staat rechtszekerheid voorop en is het 
beweeglijk systeem niet toepasbaar. Soms is het ook mogelijk door een veelheid aan 
precieze normen tegemoet te komen aan de eis van individuele gerechtigheid. Soms 
daarentegen is een open norm onvermijdelijk. De wetgever moet z ich daarom van alle 
drie de methoden van wetgeving bedienen. 1 7 1 

165 Wilburg, 1941, p. 250. 
166 Zo onderscheidt bijvoorbeeld Westerhoff, 1991, p. 38-48: 1) voor- en nadelen, 2) toestemming, 3) 

vergelding voor verwijtbaar handelen en 4) verplichting uit sociale betrekkingen (bijvoorbeeld 
huwelijk of een vertrouwensband). 

167 Bydlinski, 1982, p. 531 noot 336, noemt Canaris, Die Vertrauenshaftung, 1971, p. 302 e.V.; Schilcher, 
Erbrecht und bewegliches System, JB1 1977, p. 57; Korinek, Der gewerberechtliche Industriebegriff 
nach Wilburgs beweglichem System, FS Wilburg 1975, p. 163; Mayer-Maly in Münchener Kommentar 
zum BGB I (1978), p. 834 e.v. (concretisering van het begrip 'guten Sitten'); Bydlinski, Privatautono
mie und objektive Grundlage des verpflichtenden Rechtsgeschäfts en van dezelfde auteur Zu den 
dogmatischen Grundfragen des Kontrahierungszwanges, AcP 180 (1980) 1 e.V.; Tomandl, Bemerkun
gen zum Witwerpensions-Erkenntnis des VfGH, ZAS1980, p. 209 (concretisering van het gelijkheids
beginsel) en Bender, Das "Sandhaufentheorem", GedS Rödig 1978, p. 34 e.v. Zie ook de vele verwij
zingen bij Westerhoff, 1991, p. 15 noot 5. 

168 Zie onder meer Bydlinski, 1982, p. 529-543; Canaris, 1983, p. 74-85 en Westerhoff, 1991. 
169 Canaris, 1983, p. 85. Van het feit dat de theorie van Wilburg nog steeds onverminderd in de belang

stelling staat, getuigen onder meer twee symposia uit 1986 en 1998, zie Bydlinski, Krejci, Schilcher, 
Steininger, 1986 en Schilcher, Koller, Funk, 2000. 

170 Bydlinski, 1982, p. 533 en Canaris, 1983, p. 82. 
171 Canaris, 1983, p. 83-84. 
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4.3 Aansprakelijkheidsrecht als beweeglijk systeem, rechtshandhaving en vergoe
d ing van immateriële schade 

380 Met betrekking tot het Duitse privaatrecht merkt Canaris op dat dit in principe 
onbeweeglijk is. Desalniettemin zijn er wel beweeglijke systeemdelen. Par. 254 BGB 
(eigen schuld) dat het alles-of-niets-principe doorbreekt, is daarvan een voorbeeld. In 
het kader van deze bepaling worden verschillende factoren tegen elkaar afgewogen 
waarbij de ene factor de andere kan vervangen. In plaats van persoonlijke eigen 
schuld kan ook een gevaar dat inherent is aan het bedrijf van de benadeelde aan hem 
worden toegerekend. Een geringe mate van persoonlijke schuld wordt 'gecompen
seerd' door een verhoogd bedrijfsgevaar. Voorts zijn niet alle omstandigheden van het 
geval relevant. De rechter mag bijvoorbeeld geen rekening houden met 'Familienstand' 
of met de 'Staatsangehörigkeit' van de benadeelde. 1 7 2 

Een ander voorbeeld van een beweeglijk systeemdeel levert Bydlinski . Stel dat 
iemand die door een onrechtmatige daad blijvend fysiek letsel heeft opgelopen, zelf
moord pleegt. Valt dit nog toe te rekenen aan de pleger van de onrechtmatige daad? 
Volgens Bydl inski is deze vraag onmogelijk te beantwoorden aan de hand van het 
voorzienbaarheids(adequatie)criterium 1 7 3: "Dieser Begriff ist eben nicht präziser als 
er ist." 1 7 4 De enige wijze om tot een oplossing te komen, is door andere gezichtspun
ten in de afweging te betrekken, bijvoorbeeld: handelde de pleger van de onrechtmati
ge daad opzettelijk? O m in termen van het beweeglijk systeem van Wi lburg te spre
ken: naast het tweede element (kortweg 'Verursachung'), dient het derde element 
(kortweg 'Verschulden') een rol te spelen. 1 7 5 

Het Nederlandse privaatrecht kent ook beweeglijke systeemdelen. Ten aanzien van 
art. 6:101 B W geldt hetzelfde als Canaris hierboven met betrekking tot de Duitse eigen 
schuld-bepaling (par. 254 BGB) stelde. De wijze waarop Bydlinski met behulp van het 
beweeglijk systeem de juridische causaliteit benadert, komt in wezen neer op de door 
Köster 1 7 6 verdedigde en thans in art. 6:98 B W neergelegde toerekening naar redelijk
heid. Binnen de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 l id 2 B W lijkt V a n D a m een be
weeglijk systeem geconstrueerd te hebben. Of iemand zich zorgvuldig heeft gedragen 
wordt volgens V a n Dam bepaald aan de hand van zes elementen. Vier daarvan zien 
op het gedrag: de aard en de omvang van de schade, de waarschijnlijkheid van de 
schade, de aard van de gedraging en de bezwaarlijkheid van het nemen van voor
zorgsmaatregelen. 1 7 7 Twee elementen hebben betrekking op de persoon 1 7 8: kennen 
(verstandelijk aspect) en kunnen (fysiek aspect).1 7 9 Deze opsomming van elementen 

172 Canaris, 1983, p. 78-79. 
173 Naar Oostenrijks recht is hier par. 1295 ABGB van toepassing. 
174 Bydlinski, 1982, p. 536. 
175 Zie over de toepassingsmogeHjkheden van het bewegelijk systeem met betrekking tot andere causali-

teitsproblemen ook Bydlinski, 1964, met name p. 56, 62 en 75-76. 
176 Koster, 1963. Zie verder Van Schellen, 1972 en 1985 en Brunner, VR 1981, p. 210-217 en 233-236. 
177 Van Dam 1989, hoofdstuk 8 en idem, 2000, hoofdstuk 8. 
178 Van Dam 1989, hoofdstuk 9 en idem, 2000, hoofdstuk 9. 
179 Het onderscheid tussen de vier gedragselementen en de twee persoonselementen is overigens niet 

hard. Het is een werkonderscheiding. Van Dam is uiteindelijk zelfs tegen het maken van een onder
scheid tussen de schuld en onrechtmatigheid. Zie Van Dam 1989, nrs. 76 en 140-141. 
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krijgt het karakter van een systeem. Hoewel hij niet met zoveel woorden zegt dat deze 
zes elementen limitatief zijn, maakt hij ook niet heel duidelijk ruimte voor andere 
elementen door bijvoorbeeld te zeggen dat de rechter buiten deze zes elementen altijd 
acht dient te slaan op de overige omstandigheden van het geval. 1 8 0 De beweeglijk
heid heeft vooral betrekking op de vier gedragselementen. V a n D a m stelt dat zij met 
elkaar in open verbinding staan en er derhalve sprake is van communicerende va
ten. 1 8 1 

Niet alleen de zorgvuldigheidsnorm, maar de gehele regeling van de onrechtmatige 
daad vormt mijns inziens een beweeglijk systeem. Voor aansprakelijkheid is niet altijd 
noodzakelijk dat aan elk van de vereisten van art. 6:162 B W is voldaan. Toerekening, 
onrechtmatigheid, schade en causaal verband zijn derhalve geen harde vereisten, maar 
elementen in een beweeglijk systeem. 

Allereerst de toerekening: de drempel voor dit element is soms zo laag dat het i n 
bepaalde gevallen geëcarteerd lijkt. Illustratief is de radicale objectivering van de 
toerekeningsgrond schuld zoals blijkt uit Overstekende Ree-arrest.1 8 2 O m een plotse
l ing overstekende ree te ontwijken, bracht een automobilist bij wijze van impulsieve 
reactie zijn auto naar de linker weghelft — waar het tegemoetkomende verkeer reed. 
Daar vond een frontale botsing plaats waarbij twee mensen omkwamen en vier ande
ren zwaar gewond raakten. De Hoge Raad ziet toch kans toe te rekenen op grond van 
schuld door de overwegen dat "hoezeer zijn reactie op de plotselinge kritieke situatie 
menselijkerwijs ook begrijpelijk moge zijn (...)" niet kan worden geoordeeld dat hem 
"rechtens geen enkel verwijt valt te maken." De door deze vergaande objectivering 
van het schuldbegrip veroorzaakte aansprakelijkheid van de automobilist wordt wel 
verklaard uit het feit van de verplichte verzekering. 1 8 3 

In geval van een naderhand door de bestuursrechter vernietigde beschikking komt 
toerekening als vereiste ook vrijwel geheel te vervallen. De Hoge Raad heeft immers 
bepaald dat met de vernietiging door de bestuursrechter niet enkel de onrechtmatig
heid van de beschikking vaststaat, maar tevens in beginsel de toerekenbaarheid. Dit 
geldt ook indien de bestuursrechter in zijn uitspraak waarin hij de beschikking vernie
tigt, uitgaat van een rechtsopvatting die ten tijde van het nemen van de beschikking 
voor het overheidslichaam onvoorzienbaar was en waarmede dit lichaam geen reke
ning behoefde te houden. 1 8 4 

180 Van Dam 1989, nr. 79 schrijft dat "Globaal passen vrijwel alle voorgestelde elementen in de Engelse 
indeling (...)• Omdat de vier elementen in Engeland (en in de Verenigde Staten) bovendien het verste 
zijn ontwikkeld, is het gerechtvaardigd om voor deze elementen te kiezen (...)" (volgen de vier al 
genoemde gedragselementen, AJV). 

181 Van Dam 1989, nr. 79. 
182 HR 11 november 1983, NJ 1984, 331. 
183 Zie met verwijzingen Van Dam, 1989, nrs. 114 en 171. 
184 Zo overwoog HR 26 september 1986, NJ 1987, 253, nt. MS (Hoffmann La Roche): "Deze enkele 

omstandigheid staat er immers niet aan in de weg dat de gevolgen van een zodanige uitspraak voor 
rekening van het overheidslichaam (lees:) komen, en doet derhalve niet af aan de in beginsel gege
ven schuld van dit lichaam/' Zie verder HR 30 januari 1987, NJ 1988, 90, nt. MS; HR 31 mei 1991, 
NJ 1993, 112, nt. CJHB; HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113, nt. CJHB; HR 2 juni 1995, NJ 1997, 164; HR 
1 juli 1993, NJ 1995, 150, nt. CJHB en HR 29 aprü 1994, NJ 1997, 396. De Hoge Raad rechtvaardigt 
deze jurisprudentie door te stellen dat het in het algemeen redelijker is om de schade ten laste van 
de collectiviteit dan ten laste van het individu te brengen (HR 12 juni 1992, NJ 1993,113, nt. CJHB). 
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Ook de onrechtmatigheid is soms geen vereiste voor aansprakelijkheid. Ar t . 6:162 
B W vormt dan de grondslag voor schadevergoeding wegens rechtmatige daad. De 
drie paradigmatische situaties zijn het ten uitvoer leggen van een kort-gedingvonnis 
dat later in een bodemprocedure wordt vernietigd 1 8 5 , het achteraf onterecht gelegde 
conservatoir beslag 1 8 6 en politieoptreden ten opzichte van iemand die later onschul
d ig blijkt te z i jn . 1 8 7 In al deze gevallen is het onrechtmatige karakter van de gedra
ging van de schadeveroorzaker flinterdun. Hij beschikt immers op het moment van 
handelen over een geldige juridische grondslag. Hij is echter toch aansprakelijk omdat 
hij op het moment van handelen rekening moet houden met de mogelijkheid dat deze 
juridische grondslag achteraf ongeldig kan blijken. Zijn schuld bestaat louter in het 
handelen ondanks het bestaan van deze mogelijkheid. 1 8 8 

Tenslotte zijn soms het conditio sine qua non-verband en daarmee de aanwezigheid 
van schade 1 8 9 geen noodzakelijke voorwaarden voor aansprakelijkheid. Deze vereis
ten worden immers losgelaten bij aanvaarding van proportionele aansprakelijk
heid . 1 9 0 Proportionele aansprakelijkheid is door de Nederlandse rechter in een aantal 
situaties aangenomen. 1 9 1 Een ander voorbeeld is de abstracte berekening van schade. 
Daarbij wordt op de koop toe genomen dat de benadeelde meer dan zijn werkelijke 
schade krijgt vergoed. Kritisch is hierover met name Deurvorst die van mening is dat 

NJ 1993, 112, nt CJHB; HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113, nt CJHB; HR 2 juni 1995, NJ 1997,164; HR 
1 juli 1993, NJ 1995,150, nt. CJHB en HR 29 april 1994, NJ 1997, 396. De Hoge Raad rechtvaardigt 
deze jurisprudentie door te stellen dat het in het algemeen redelijker is om de schade ten laste van 
de collectiviteit dan ten laste van het individu te brengen (HR 12 juni 1992, NJ 1993,113, nt. CJHB). 

185 HR 16 november 1984, NJ 1985, 547, nt. WHH en LWH. 
186 HR 15 aprü 1965, NJ 1965,331, nt. DJV; HR 25 januari 1991, NJ 1992,321 en HR 13 januari 1995, NJ 

1997, 366, nt. CJHB. 
187 HR 26 januari 1990, NJ 1990,794, nt. CJHB; HR 23 november 1990, NJ 1991,92 en HR 1 oktober 1993, 

NJ 1993, 761. Het oordeel of een aanvankelijk bestaande rechtvaardiging voor het politieoptreden 
is blijven voortbestaan kan uitsluitend worden gebaseerd op de stukken van het strafproces. Het 
enkele feit dat de strafrecht niet tot een bewezenverklaring is gekomen van het strafbare feit betekent 
niet dat de aanvankelijk bestaande rechtvaardiging voor het optreden is komen te vervallen. De 
constructie is dus dat geen schadevergoeding wordt toegekend, tenzij de onschuld van de benadeel
de blijkt. Zie HR 23 december 1994, NJ 1995, 512, C; HR 23 december 1995, NJ 1996, 301 en Van 
Maanen/De Lange, 2000, p. 155-157 met verdere verwijzingen. 

188 Ondanks een vurig pleidooi van waarnemend A-G Bloembergen voor erkenning van aansprakelijk
heid voor rechtmatige daad heeft de Hoge Raad in een geval betreffende politieoptreden toch art. 
6:162 BW als aansprakelijkheidsgrondslag gekozen, zie HR 26 januari 1990, NJ 1990, 794, nt. CJHB. 
Deze jurisprudentie en de hierboven vermelde gevallen waarin een overheidslichaam aansprakelijk 
is voor een later vernietigde beschikking kunnen enigszins bij elkaar in de buurt komen te liggen. 
Een voorbeeld geeft HR 29 april 1994, NJ 1997,396, nt. MS waarin iemand die een bouwvergunning 
heeft verkregen en ondanks het feit dat buurtbewoners hiertegen in beroep gaan alvast begint te 
bouwen. Wordt de vergunning uiteindelijk vernietigd, dan is de bouwer geheel aansprakelijk voor 
de schade die hij lijdt doordat hij het inmiddels gebouwde moet afbreken. 

189 Akkermans, 2000, p. 90-91. 
190 Zie uitvoerig hierover Akkermans, 1997. 
191 Zie met name Hof Amsterdam 4 januari 1996, NJ 1997, 213; HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257, nt. 

PAS; Rb Middelburg 11 maart 1998, NJ 1999, 41; Rb Amsterdam 28 oktober 1998, NJ 1999, 406. 
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het hanteren van een abstract schadebegrip 1 9 2 leidt tot het fingeren van de 
schade. 1 9 3 

4.4 Conclusie 

381 Het geheel overziend, is het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht als een beweeg
lijk systeem te beschouwen. Geen van de elementen van art. 6:162 B W (toerekening, 
onrechtmatigheid, conditio sine qua non-verband en schade) vormt een hard vereiste 
voor aansprakelijkheid. Onder bepaalde omstandigheden kan elk van deze elementen 
praktisch komen te vervallen. 

De relevantie van dit inzicht is dat toekenning van smartengeld krachtens de 
rechtshandhavingsfunctie mijns inziens als een manifestatie van het beweeglijk sys
teem kan worden gezien. Bij de schending van persoonlijkheidsrechten is er immers 
geen sprake van objectiveerbare en derhalve te verifiëren schade. Hierboven is om die 
reden betoogd dat schade als vereiste van aansprakelijkheid in wezen is komen te 
vervallen. 1 9 4 Er is slechts sprake van een rechtsinbreuk. Dat toch smartengeld wordt 
toegekend heeft niets te maken met de concrete aanwezigheid van smart of leed, maar 
is een normatieve beslissing. De praktische ecartering van het vereiste 'schade' op 
grond van normatieve overwegingen valt theoretisch te verklaren aan de hand van de 
theorie van het beweeglijk systeem. In het volgende hoofdstuk zal ik aan de hand van 
de rechtshandhavingsfunctie een aantal gezichtspunten formuleren met behulp waar
van de rechter kan beslissen of i n een concreet geval smartengeld ter rechtshandha
ving kan worden toegekend. 1 9 5 Deze gezichtspunten vormen op hun beurt — evenals 
de gezichtspunten van art. 6:98 B W — ook weer een beweeglijk systeem. 1 9 6 Er is dus 
sprake van een beweeglijk systeemdeel binnen een beweeglijk systeem. 

192 Zij contrasteert een abstract schadebegrip met abstracte schadeberekening. Het verschil is dat in het 
laatste geval tegenbewijs wel is toegestaan. 

193 Deurvorst, NTBR 1996, p. 37-41. Kritisch over de rechtspraak van de Hoge Raad ook Van Dunne, 
1997, p. 564-570 en - met betrekking tot HR 27 september 1985, NJ 1986,212 (Meerstoel II) - annota-
tor Van der Grinten en Asser-Hartkamp 4-1, 2000, nr. 417. Zie over het Nederlands privaatrecht en 
het beweeglijke systeem verder Schrage, 2000, p. 303-310. 

194 Zie nrs. 357 en 359. 
195 Zie nrs. 382-391. 
196 Larenz/Canaris, 1994, par. 80 III, p. 518 brengt de concretisering van het 'allgemeine Persönlich-

keitsreeht' met betrekking tot 'informationelle Selbstbestimmung' terloops in verband met het 
'bewegliche System' van Wilburg. 
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Hoofdstuk XI 
C O N S E Q U E N T I E S V A N R E C H T S H A N D H A V I N G 

1. Inleiding 

382 In het vorige hoofdstuk is de rechtshandhavingsfunctie als zodanig behandeld 
(aan de orde kwamen onder andere welke plaats zij inneemt ten opzichte van het 
schadevergoedingsrecht en wat de verhouding is tussen de begrippen rechtshandha
ving, compensatie en straf). In dit hoofdstuk komen de consequenties van de rechts
handhavingsfunctie aan de orde voor de bepaling van de gevallen waarin immateriële 
schade wordt vergoed, voor de hoogte van het smartengeld en voor de bijzondere regels 
die het geldende recht stelt aan de vordering tot smartengeld (met name art. 6:106 l id 
2 B W dat bijzondere vereisten stelt aan de overgang van en het beslag op de smarten
geldvordering). 

Ter bepaling van de gevallen waarin de rechtshandhavingsfunctie ex art. 6:106 l id 
1 sub b B W recht geeft op vergoeding van immateriële schade formuleer ik i n para
graaf 2 (nrs. 383-391) eerst een aantal gezichtspunten. Vervolgens geef ik aan of op 
basis daarvan voor een aantal concrete gevallen recht op vergoeding van immateriële 
schade mogelijk is (paragraaf 3, nrs. 392-410). Paragraaf 4 (nrs. 411-414) behandelt de 
consequenties van de rechtshandhavingsfunctie voor de hoogte van smartengeld. De 
vraag welke consequenties de rechtshandhavingsfunctie dient te hebben voor de 
bijzondere regels die thans gelden voor de vordering tot smartengeld, komt in para
graaf 5 (nrs. 415-418) aan de orde. Nadat aldus een beter inzicht is verkregen in de 
gevolgen die de hier verdedigde rechtshandhavingsfunctie mijns inziens dient te 
hebben, zet ik ter afsluiting de voordelen van de rechtshandhavingsfunctie op een rij 
(paragraaf 6, nr. 419). 

2. Gezichtspunten ter bepaling van de vraag of recht op smartengeld 
dient te bestaan 

2.1 Inle iding 

383 Hoe dient de rechter te bepalen of op basis van de rechtshandhavingsfunctie recht 
op vergoeding van immateriële schade dient te bestaan wegens een persoonsaantas
ting (art. 6:106 l id 1 sub b BW)? Uitgangspunt is dat de beslissing om krachtens de 
rechtshandhavingsfunctie smartengeld toe te kennen normatief en niet feitelijk is. De 
rechter dient niet — eventueel met behulp van psychologisch of psychiatrisch onder
zoek — vast te stellen of de benadeelde een bepaalde mate van leed heeft ervaren, 
bijvoorbeeld als gevolg van een Post Traumatische Stress Stoornis. Hij moet beoorde
len of het vanuit het perspectief van rechtshandhaving wenselijk is dat een recht op 
smartengeld bestaat. Bij dit normatieve oordeel spelen verscheidene gezichtspunten 
(overwegingen, factoren) een rol. In zoverre is de afweging van de rechter te vergelij
ken met die welke hij moet maken in het kader van de juridische causaliteit (art. 6:98 
BW). In deze paragraaf volgt een overzicht van de gezichtspunten op grond waarvan 
de rechter dient te besluiten of hij op grond van de rechtshandhavingsfunctie vergoe-
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ding voor immateriële schade wenselijk acht.1 Tussen deze gezichtspunten bestaat in 
zoverre hiërarchie dat rechtshandhaving een te handhaven recht veronderstelt. Het 
eerste hierna in nr. 384 te bespreken eerste gezichtspunt impliceert het bestaan van een 
te handhaven recht en is vanuit dat oogpunt daarom van essentieel belang. 2 

Bij de uiteenzetting van een gezichtspunt wordt steeds teruggegrepen op de in Deel 
I behandelde gevallen waarin de toekenning van smartengeld niet goed te verklaren 
was met de compensatiefunctie. Bedoeld zijn derhalve de vergoeding van immateriële 
schade aan een bewusteloos slachtoffer (Hoofdstuk III, nrs. 68-91), wegens affectie-
schade (Hoofdstuk V , nrs. 159-221), wegens aantasting van de privacy en eer en goede 
naam (Hoofdstuk V I , nrs. 222-284) en wegens onnodig trage schadeafwikkeling door 
een verzekeraar (Hoofdstuk VII, nrs. 285-318). 

Alvorens over te gaan tot formulering van de gezichtspunten is een opmerking op 
zijn plaats over de wijze waarop deze mijns inziens in de rechtspraktijk gebruikt 
zouden moeten worden. Het is niet zo dat de rechter alleen mag overgaan tot de 
toekenning van smartengeld indien alle gezichtspunten in die richting wijzen. De 
hieronder gepresenteerde gezichtspunten vormen geen lijst van criteria waaraan 
voldaan moet zijn. Het zijn niet meer dan argumenten of positieve indicaties voor de 
wenselijkheid van toekenning van smartengeld ter rechtshandhaving. Een beperkt 
aantal gezichtspunten kan dus voldoende zijn ter onderbouwing van de toekenning 
van smartengeld. De rechter is dan van oordeel dat een aantal gezichtspunten zo 
zwaar weegt dat de toekenning van smartengeld wenselijk is, ook al pleiten andere 
gezichtspunten niet voor vergoeding van immateriële schade.3 De hierna te formule
ren gezichtspunten vormen met andere woorden een beweeglijk systeem. 4 Di t maakt 
een zekere mate van rechtspolitieke keuzevrijheid onvermijdelijk. O p voorhand is niet 
te zeggen hoe de rechter in een bepaald geval de hieronder behandelde gezichtspun
ten zal wegen. Evenals bij de toepassing van het i n dit opzicht vergelijkbare art. 6:98 
B W zal het enige tijd kosten voordat de jurisprudentie is uitgekristalliseerd. 

2.2 Eerste gezichtspunt: aard van het geschonden recht 

384 Een eerste relevant gezichtspunt is de aard van het recht waarop inbreuk is ge
maakt. De hoge juridische status van een recht kan dit een dusdanig gewicht geven 
dat rechtshandhaving wenselijk is. Te denken valt hier i n de eerste plaats aan in de 
grondwet en i n verdragen neergelegde grond- en mensenrechten en in de tweede 
plaats aan niet gepositiveerde fundamentele rechten. 

1 Sommige aanhangers van de compensatiefunctie komen ook tot een gezichtspunten-benadering, zie 
Lindenbergh, 1998, p. 155-157. Hij noemt als gezichtspunten de ernst van de schending, de gevolgen van 
de gedraging en de wijze van schenden. In TVPr 1999, p. 1696 acht hij ook van belang of de immateriële 
schade op andere wijze dan door de toekenning van smartengeld kan worden goedgemaakt (bijvoor
beeld door een rectificatie). 

2 Het belang van een te handhaven recht blijkt vooral bij de problematiek van 'wrongful life', zie hierna 
nr. 398. 

3 In theorie zou de beslissing om smartengeld toe te kennen dus ook op één enkel gezichtspunt zijn te 
baseren, maar in de paktijk zal dit waarschijnlijk niet vaak voorkomen. 

4 Zie hiervoor nr. 359. 
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Een preliminaire vraag betreft hier de horizontale werking. Handhaving van grond

rechten tussen burgers veronderstelt dat grondrechten horizontale werking hebben. 

De staatsrechtelijke literatuur betreffende de problematiek van de horizontale werking 

is omvangrijk en de meningen zijn verdeeld. 5 Voor een belangrijk gedeelte betreft de 

discussie de vraag of grondrechten direct in horizontale verhoudingen doorwerken of 

dat ze slechts indirecte werking hebben. In het eerste geval zou de beperking van het 

grondrecht slechts te funderen zijn op de in beperkingsclausules vermelde gronden. 6 

In het laatste geval hebben grondrechten slechts invloed op de wijze waarop open 

normen zoals de maatschappelijke zorgvuldigheid en de redelijkheid en billijkheid 

worden uitgelegd. 7 

In het kader van dit onderzoek w i l ik grotendeels voorbij gaan aan de vragen die 

verbonden zijn met de horizontale werking van grondrechten. Voldoende is te consta

teren dat grondrechten tussen burgers werken. A a n de hand van welke criteria de 

rechter tot de slotsom komt dat sprake is van een inbreuk doet hier verder niet ter 

zake. Betoogd is slechts dat als hij een inbreuk constateert, dit op grond van de rechts-

handhavingsfunctie een argument oplevert om smartengeld toe te kennen. 

Ui t het rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat i n een aantal gevallen waarin een 

recht op smartengeld bestaat, het smartengeld dient ter handhaving van een grond

recht. Te denken valt in de eerste plaats aan een inbreuk op de privacy en aan een 

5 Dit is mede een gevolg van het feit dat de regering bij de grondwetsherziening niet van een eenduidig 
begrip 'horizontale werking' uitging. Enerzijds omschreef zij horizontale werking als de werking van 
grondrechten tussen burgers onderling, anderzijds ging zij uit van een glijdende schaal volgens welke 
grondrechten in relaties tussen burgers meer of minder ver konden doorwerken. Zie Kortmann, 1997, 
p. 352. Verhey, 1992, p. 188 concludeerde dat de glijdende schaal als zodanig niet in de jurisprudentie 
van de Hoge Raad is terug te vinden. Verder is opgemerkt dat het begrip 'horizontale werking' niet 
duidelijk is, omdat het begrip 'werking' geen juridische term is. Volgens De Lange, 1994, p. 35 houdt 
werking het midden tussen gelding en invloed en ziet zo op een veelheid van rechtsfiguren die juri-
disch-dogmatisch beter uit elkaar hadden kunnen worden gehouden. Zie voor een historisch overzicht 
van de problematiek van de horizontale werking Burkens, 1989, p. 166-171 en voor een weergave van 
de grondwetsherziening van 1983 zie Verhey, 1992 hoofdstuk 3. 

6 Een voorbeeld hiervan is HR 6 januari 1995, NJ 1995, 422, nt. EJD (het Parool had Van Gasteren be
schuldigd van roofmoord op een Joodse onderduiker tijdens de Tweede Wereldoorlog) waarin de Hoge 
Raad direct toetste aan de in art. 10 lid 2 EVRM genoemde beperkingsgronden van de vrijheid van 
meningsuiting. Zie voor een aanzet daartoe HR 21 oktober 1994, NJ 1994, 346, nt. CJHB (Landelijke 
Vereniging Blijf van m'n Lijf stelt vordering in omdat een foto-reportage inspireert tot geweld tegen 
vrouwen respectievelijk omdat daarin geweld jegens vrouwen als aantrekkelijk wordt voorgesteld). Zie 
over de jurisprudentiële ontwikkeling De Bock, Mediaforum 1996, p. 56-60 en Schuijt, Informatierecht/A-
MI 1996, p. 23-30. 

7 Belangrijk argument tegen directe werking is dat grondwettelijke beperkingsclausules niet zijn toegesne
den op de beperking van grondrechten in horizontale verhoudingen, vgl. onder meer Kortmann, 1997, 
p. 353 en Burkens, 1989, p. 183 die verder opmerkt dat de beperkingsclausules publiekrechtelijk geori
ënteerd zijn en derhalve niet zijn afgestemd op de partij-autonomie die ten grondslag ligt aan privaat
rechtelijke verhoudingen. Gevolg is dat de rechter aan de beperkingsclausules van grondrechten geen 
beslissingscriteria kan ontlenen. Om dit probleem te omzeilen, zal hij geneigd zijn om grondrechten 
restrictief te interpreteren. Dit heeft weer invloed op de wijze waarop grondrechten in de verticale relatie 
worden geïnterpreteerd. Horizontale werking van grondrechten leidt aldus tot erosie van grondrechten. 
Akkermans, Bax en Verhey, 1999, p. 43 zijn minder negatief maar wijzen wel op de spanning die in 
horizontale verhoudingen kan ontstaan tussen fundamentele rechten als de testeer- en contractsvrijheid 
en andere grondrechten. Zie over de problematiek van de horizontale rechten verder Asser-Hartkamp 
4-H, 2001, nr. 45a; Biesheuvel 1986; Maris, 1969; Van der Pot/ Donner, 1995, p. 219-224; Verhey, 1992. 
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aantasting van de eer en goede naam. 8 Een ongeluk waarbij iemand in coma raakt, 
vormt een inbreuk op de fysieke integriteit.9 Vergoeding van affectieschade is in de 
Duitse literatuur wel in verband gebracht met de grondwettelijke bescherming van 
'Ehe und Familie ' (Art. 6 G G ) . 1 0 Zelfs de toekenning van smartengeld wegens vertra
ging in de schadeafwikkeling door een verzekeraar is in één uitspraak (mede) geba
seerd op Art . 20 I en 28 I G G waarin het principe van de sociale rechtsstaat is neerge
legd. 1 1 Dit principe bracht volgens de rechter mee dat misbruik van economische 
macht moet worden tegengegaan. 

Meer in het algemeen kan worden gewezen op de overeenkomsten die bestaan 
tussen mensenrechten en persoonlijkheidsrechten. Hoewel deze rechten binnen ver
schillende relaties werken — mensenrechten zijn vooral toegesneden op bescherming 
tegen de staat, terwijl persoonlijkheidsrechten zien op de relaties tussen burgers 
onderling — beschermen zij voor een belangrijk deel toch dezelfde belangen. 1 2 Het 
bestaan van een mensenrecht kan dus een indicatie zijn voor het belang dat gehecht 
wordt aan de bescherming een bepaald aspect van de mens. Bescherming van dit 
aspect i n horizontale verhoudingen door middel van een vordering tot smartengeld 
kan dan wenselijk zijn. In Duitsland is de privaatrechtelijke bescherming van de 
persoonlijkheid door middel van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' zelfs direct 
afgeleid uit de grondwettelijke bescherming van het individu. Anders dan in Neder
land staat vast dat een inbreuk op het algemene persoonlijkheidsrecht — i n principe, 
dat w i l zeggen indien aan de daarvoor geldende vereisten is voldaan — recht geeft op 
smartengeld. 1 3 De Hoge Raad heeft zich vooralsnog beperkt tot erkenning van het 
algemeen persoonlijkheidsrecht als een ongeschreven 'supergrondrecht' dat aan een 
aantal gepositiveerde grondrechten ten grondslag ligt. 1 4 

Niet alleen gepositiveerde grond- of mensenrechten leveren een argument voor 
rechtshandhaving door middel van het verlenen van een aanspraak op smartengeld. 
Er zijn immers ook fundamentele rechten die niet zijn gepositiveerd. In de eerste 
plaats vormen de gepositiveerde grondrechten geen uitputtende catalogus van alle 
waarden die in de huidige samenleving van belang worden geacht. De klassieke 
grondrechten zijn de weerslag van concreet gevoelde behoeften.1 5 Bovendien zijn de 
grondrechten oorspronkelijk geschreven tegen machtsmisbruik van de zijde van de 
staat. Niet ondenkbaar is dus dat er heel fundamentele waarden zijn die niet uitdruk
kelijk (grond)wettelijk zijn vastgelegd en waarvan verdedigbaar is dat de schending 

8 Zie hiervoor nrs. 222-284 (Hoofdstuk VI). Alleen in Engeland wordt de privacy stiefmoederlijk be
schermd. De privacy wordt beschermd door artt. 10, 11 en 12 GW, art. 8 EVRM en art. 17 IVBPR. De 
eer en goede naam worden beschermd door art. 17 IVBPR. 

9 Zie hiervoor nrs. 68-91 (Hoofdstuk m). 
10 Zie hiervoor nr. 161. In Nederland lijkt de Hoge Raad echter niet van zins om deze materie in deze 

sleutel te plaatsen. In HR 8 september 2000, NJ 2000,734 nt. ARB (baby Joost) werd de overweging van 
het Hof dat ernstig fysiek letsel van een kind geen inbreuk vormde op het recht op 'family life' (art. 8 
EVRM) gesanctioneerd, zie hiervoor nr. 174. 

11 OLG Karlsruhe/Freiburg 2-11-1972, NJW 1973, p. 851, Anm. Roth-Stielow NJW 1973, p. 1503, zie 
hiervoor nrs. 287-290. 

12 Zie hiervoor nr. 60. 
13 BGHZ 26, 349 (14-2-1958), zie hiervoor nr. 19. 
14 HR 15 april 1994, NJ 1994, 608, nt. WH-S, zie hiervoor nrs. 27 en 29. 
15 Burkens, 1989, p. 180. 

490 



Hoofdstuk XI, Consequenties van rechtshandhaving 

recht dient te geven op vergoeding van immateriële schade. Hierbij komt dat funda
mentele waarden ook te vinden zijn in het burgerlijk recht. Niet voor niets merken 
Akkermans, Bax en Verhey met betrekking tot de horizontale werking van grondrech
ten op: 

"Het privaatrecht vooronderstelt dat ieder rechtssubject in beginsel gelijkelijk in staat is 
haar of zijn rechtspositie vorm te geven zoals het dat zelf wil. Deze gedachte vormt een 
probleem bij het aannemen van horizontale werking van grondrechten in zoverre, dat de 
contractsvrijheid en de testeervrijheid — die zelf ook als fundamentele rechten zijn op te 
vatten — in een zekere spanning komen te staan ten opzichte van (andere) grondrechten."16 

Door de contracts- en de testeervrijheid als fundamentele rechten te betitelen en door 
de constitutionele grondrechten te omschrijven als andere grondrechten, geven boven
genoemde schrijvers aan dat ook in het privaatrecht fundamentele waarden kunnen 
worden gevonden met een grondwettelijk karakter. 1 7 Voor wat betreft het Nederland
se recht verdient opmerking dat de Hoge Raad met de erkenning van het algemene 
persoonlijkheidsrecht in het Valkenhorst II-arrest de principiële mogelijkheid heeft 
gecreëerd om, buiten de i n de grondwet genoemde grondrechten, rechten te erkennen 
met een fundamenteel karakter die tussen burgers werken. 1 8 Het in die zaak erkende 
'recht op afstammingskennis' is een voorbeeld van een fundamenteel recht dat onder 
invloed van gewijzigde normen en waarden is 'ontdekt' en door ontwikkelingen op 
het gebied van voortplantingstechnieken 1 9 actuele betekenis heeft gekregen. 

Niet ondenkbaar is dat wanneer bepaalde fundamentele privaatrechtelijke beginse
len worden geschonden een recht op smartengeld bestaat. Een illustratie betreffende 
de contractsvrijheid kan dit verduidelijken. Contractsvrijheid impliceert de vrijheid om 
niet te contracteren.2 0 Stel dat een bedrijf i n het kader van een reclamecampagne 
gebruik w i l maken van een persoonskenmerk 2 1 van een ander, bijvoorbeeld diens 
naam. 2 2 De persoon in kwestie weigert echter (tegen betaling) toestemming te verle
nen. Het bedrijf trekt zich hier niets van aan en gebruikt zijn naam toch. In Duitsland 
is de toekenning van smartengeld wegens schending van het 'allgemeine Persönlich-
keitsrecht' i n deze gevallen in verband gebracht met bescherming van de contractsvrij
heid. 2 3 Mijns inziens handhaaft de toekenning van smartengeld de contractsvrijheid. 

16 Akkermans, Bax en Verhey, 1999, p. 43. 
17 Zie ook Asser-Hartkamp 4-ïï, 2001, nrs. 45a en 45b. Ook Burkens, 1989, p. 180 noemt de contractsvrijheid 

en de testeervrijheid als voorbeelden van belangrijke rechtsbeginselen. Hij wil in afwijking van Maris, 
1969, p. 12 in dit verband overigens niet spreken ongeschreven grondrechten. Een dergelijk gebruik van 
de term grondrechten is zonder goede zin en kennelijk alleen bedoeld om die rechtsbeginselen te laten 
delen in de aan grondrechten toekomende rechtskracht. Elders, 1986, p. 16 spreekt daarentegen wel van 
'privaatrechtelijke grondrechten'. 

18 HR 15 april 1994, NJ 1994, 608, nt. WH-S, zie hiervoor nrs. 27 en 29. 
19 Men denke aan de identiteit van de zaaddonor in geval van kunstmatige inseminatie. 
20 Zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-II, 2001, nr. 45b. 
21 Pinckaers, 1996 gebruikt in dit verband de term 'persona', zie hiervoor nr. 236. 
22 Voorbeelden van andere persoonlijkheidskenmerken zijn stem, portret en handtekening. 
23 Bussfeld, 1978, p. 195-196, 237 en 245 geeft aan dat zonder smartengeld geen privaatrechtelijke reactie 

mogelijk zou zijn op de exploitatie van persoonskenmerken. Hij betreurt evenwel dat het BGH voor het 
middel van smartengeld heeft gekozen. Zijn inziens zijn de beschermde belangen materieel van aard 
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2.3 Tweede gezichtspunt: aantasting van de zelfbeschikking 

385 Een tweede gezichtspunt vormt de mate waarin de benadeelde i n zijn zelfbeschik
king is geschonden. In het buitenland is het verband tussen vergoeding van immate
riële schade en een aantasting van de zelfbeschikking expliciet gelegd. Zo overwoog 
het B G H in de zaak waarin voor het eerst smartengeld werd toegekend wegens schen
ding van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht'2 4: 

"Die unbefugte Veröffentlichung des Bildes eines Menschen stellt, wie in der Rechtslehre 
seit langem anerkannt ist, einen Eingriff in die Freiheit der Selbstbestimmung (curs. AJV) 
und der freien Betätigung der Persönlichkeit dar (...)" 

Verder betitelt Canaris het recht op privacy als het 'Recht auf informationelle Selbst
bestimmung'. 2 5 Het verband tussen zelfbeschikking en smartengeld is in Nederland 
daarentegen nauwelijks benadrukt. In een eerdere publicatie heb ik betoogd dat de 
notie van zelfbeschikking aanwezig is i n de op basis van art. 6:106 B W erkende geval
len waarin een recht bestaat op smartengeld. 2 6 De mens mag zelf beschikken over 
zijn eigen lichaam (lichamelijke integriteit), over persoonlijke informatie (privacy), over 
zijn bewegingsvrijheid en over de vruchten van zijn scheppende arbeid (auteursrechte
lijke persoonlijkheidsrechten). Ook shockschade kan men zien als een inbreuk op de 
zelfbeschikking. Shockschade vormt ten eerste een schending van de zelfbeschikking 
ten aanzien van de eigen psychische gezondheid. Voorts is shockschade vaak het 
gevolg van bepaalde afschuwelijke waarnemingen (beelden van de gevolgen van een 
vreselijk ongeluk bijvoorbeeld). De inbreuk op de zelfbeschikking bestaat hieruit dat 
mensen tegen hun w i l met dergelijke taferelen worden geconfronteerd. De bescher
ming van de eer (gevoelens van eigenwaarde) ziet op de vrijheid van het individu om 
van grievende uitlatingen gevrijwaard te blijven; in het door het slijk halen van ie
mands goede naam (reputatie) kan een doorkruising worden gezien van diens zelfbe
schikking ten aanzien van zijn opgebouwde reputatie. Toebrenging van affectieschade 
vormt een aantasting van de zelfbeschikking met betrekking tot het persoonlijke leven. 

De gedachte dat een aantasting van de zelfbeschikking i n beginsel als aantasting 
i n de persoon recht kan geven op smartengeld (art. 6:106 l id 1 sub b BW) is verwor
pen door A - G Langemeijer in zijn conclusie voor het baby Joost-arrest.27 Zijn voor
naamste bezwaar was dat dit begrip onvoldoende omlijnd was. 2 8 Dit argument is 
weinig overtuigend. In het privaatrecht wordt vaker gewerkt met vage begrippen en 
normen. Denk bijvoorbeeld aan de goede trouw (art. 3:11 BW) en de redelijkheid en 
billi jkheid (art. 6:2 BW). Wat betreft het aansprakelijkheidsrecht valt te wijzen op de 

en het zou de 'juristische Ehrlichkeit' ten goede komen als in plaats van smartengeld vergoeding van 
vermogensschade werd toegekend. De toekenning van smartengeld komt volgens hem in wezen neer 
op een straf. 

24 BGHZ 26, 349 (14-2-1958). 
25 Larenz/Canaris, 1994, par. 80 II, p. 503 en 508, zie hiervoor nr. 227. 
26 Zie Verheij, RMTh 1998, p. 342-343 en hiervoor nr. 29. 
27 HR 8 september 2000, NJ 2000, nt. 734, nt. ARB, zie hiervoor nr. 174. 
28 Zie nr. 2.27 van zijn conclusie. 
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maatschappelijke zorgvuldigheid (art. 6:162 BW). Overigens valt het begrip zelfbe
schikking wel enigszins nader te concretiseren.2 9 A l s richtlijn kan worden gehanteerd 
dat voor een aantasting van de zelfbeschikking vereist is dat het indiv idu los van zijn 
vermogen wordt getroffen.3 0 Z o wordt vermeden dat ieder keer dat aan een rechts
handeling een wilsgebrek kleeft, sprake is van een aantasting van de zelfbeschikking. 
Heeft een rechtshandeling een overwegend zakelijk karakter en vormt het vermogen 
het object van de zelfbeschikking, dan is het aannemen van een aantasting van de 
zelfbeschikking die kan leiden tot een persoonsaantasting niet snel geïndiceerd. Door 
een dergelijke concretisering wordt vermeden dat het beroep op zelfbeschikking 
neerkomt op een abstract beroep op vrijheid. 3 1 Bovendien vormt een aantasting van 
de zelfbeschikking in de hier voorgestane benadering slechts één argument om ter 
rechtshandhaving smartengeld toe te kennen. Niet iedere aantasting op de zelfbeschik
king geeft automatisch recht op smartengeld. 3 2 

Hoewel zelfbeschikking zich dus beperkt tot (aspecten van) de menselijke persoon, 
kan een aantasting van het vermogen soms tegelijkertijd een aantasting van de zelfbe
schikking vormen. Een voorbeeld is de vernietiging van een huis door brand. Niet 
alleen levert dit vermogensschade op, maar eveneens wordt de privacy van de bena
deelde geschonden en in zoverre is sprake van een aantasting van de zelfbeschikking. 
Privacy beschermt immers de zelfbeschikking ten aanzien van de eigen privé-sfeer. 
Di t voorbeeld brengt de verhouding tussen het gezichtspunt van de zelfbeschikking 
en het eerste gezichtspunt (aard van het geschonden recht) ter sprake. Evenals per
soonlijkheidsrechten beschermen grondrechten ook de zelfbeschikking ten aanzien van 
de eigen persoon. Dit doet echter niet af aan de zelfstandigheid van het gezichtspunt 
van de zelfbeschikking. 

Met betrekking tot het begrip zelfbeschikking kan tenslotte nog de vraag rijzen in 
hoeverre de toekomst object van zelfbeschikking kan zijn. Met andere woorden: vormt 
ook een doorkruising van de zelfbeschikking ten aanzien van de toekomst een positie
ve indicatie voor de toekenning van smartengeld ter rechtshandhaving? De achter
grond van deze vraag is de i n de literatuur verdedigde stelling dat smartengeld 
minder snel op zijn plaats is bij schending van rechten die de menselijke ontplooiing 
beschermen. 3 3 Z o lijkt de toekomst geen object van zelfbeschikking te kunnen zijn. 
Mijns inziens is deze opvatting onjuist. Zij lijkt uit te gaan van een onderscheid tussen 

29 Zie reeds Verheij, RMTh 1998, p. 343. 
30 Zonder een dergelijke beperking zou iedere gedraging waarop inbreuk op andermans rechten wordt 

gemaakt een aantasting van de zelfbeschikking vormen en zou dit begrip inderdaad geen duidelijke 
grenzen hebben. De reden dat aantasting van het vermogen in principe geen aantasting van de zelfbe
schikking vormt, heeft te maken met het feit dat het vermogen al wordt beschermd door het recht op 
vergoedig van vermogensschade. Rechtshandhaving door toekenning van smartengeld is derhalve 
minder urgent. Zie verder hieronder bij het vierde gezichtspunt. 

31 Vgl. Visser 't Hooft, 1986, p. 380 en in dezelfde zin Schalken, NJB 1984, p. 43. 
32 Eerder (Verheij, RMTh 1998, p. 339-350) gaf ik de zelroeschikking een centraler plaats, zonder het 

algemene persoonlijkheidsrecht overigens gelijk te stellen met het recht op zelfbeschikking. 
33 Lindenbergh, 1998, p. 156 en idem, TVPr 1999, p. 1695. 
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'integriteitsbescherming' enerzijds en 'ontplooiingsbescherming' anderzijds. 3 4 Kenne
lijk wordt alleen in het eerste geval smartengeld gerechtvaardigd geacht. Een dergelijk 
onderscheid lijkt evenwel niet goed te maken. Het probleem is namelijk dat ontplooi
ingsmogelijkheden reeds besloten liggen in (de integriteit van) het bestaande rechts
goed. Wie in zijn fysieke integriteit is aangetast is tegelijkertijd aangetast in zijn fysie
ke ontplooiingsmogelijkheden. Het zwaartepunt bij de toekenning van smartengeld 
i n geval van blijvend fysiek letsel ligt zelfs bij de derving van levensvreugde als 
gevolg van de fysieke beperkingen en daarmee bij de teloorgang van ontplooiingsmo
gelijkheden. Dit is ook het geval ten aanzien van (andere) persoonlijkheidsrechten. Het 
recht op privacy beschermt in zoverre de ontplooiingsmogelijkheden van het individu 
dat deze zich waarschijnlijk geremd zou voelen indien hij zich continu bespied wist. 3 5 

Bescherming van ontplooiingsmogelijkheden is derhalve niet goed te scheiden van 
integriteitsbescherming. De Belgische auteurs Guldix en Wylleman schrijven: 

"Als algemene stelregel voor de verdere creatie van persoonlijkheidsrechten geldt dat de 
mens in zijn maatschappelijke context moet geplaatst worden en dat moet nagegaan 
worden welke belangen in die context onontbeerlijk zijn en juridisch gewaarborgd moe
ten worden om een volwaardig menselijk bestaan te kunnen leiden met optimale ontplooi
ingskansen (cursief AJV)." 3 6 

2.4 Derde gezichtspunt: kwetsbaarheid van het geschonden recht 

386 Een derde gezichtspunt is de kwetsbaarheid van het geschonden recht. De gedach
te is hierbij dat bij een kwetsbaar recht meer behoefte bestaat aan rechtshandhaving 
door middel van een smartengeldaanspraak dan bij een minder kwetsbaar recht. Met 
kwetsbaarheid is bedoeld de mate waarin het feitelijk mogelijk is om inbreuk op een 
bepaald recht te maken. Dit verschilt globaal gesproken per recht. Z o is fysieke nabij
heid veelal voorwaarde voor de inbreuk op een eigendomsrecht. 3 7 Bij het recht op 
privacy of bij het recht op eer en goede naam ligt dit anders. De inbreukmaker kan 
vanaf een grote afstand opereren, bijvoorbeeld door het schrijven van een beledigend 
artikel of door persoonlijke informatie te verzamelen met foto- of afluisterapparatuur 
of door het onrechtmatig raadplegen (of koppelen) van gegevensbestanden.3 8 Feitelij-

34 Een dergelijk onderscheid is eveneens onjuist voor zover het is ingegeven door het verschil tussen 
klassieke grondrechten die door de rechter te handhaven zijn en de (zwakkere) sociale grondrechten die 
vooral neerkomen op instructienormen gericht tot de overheid. Ook van de klassieke grondrechten is 
namelijk gesteld dat zij tot doel hebben bij te dragen aan de ontplooiing van elk individu, zie Algehele 
grondwetsherziening, eerste lezing, deel la grondrechten, 1979, p. 10. De verbondenheid van beide 
categorieën grondrechten blijkt ook uit het feit dat realisering van sociale grondrechten bij kan dragen 
aan de realisering van de klassieke grondrechten, zie Kortmann, 1997, p. 366. 

35 De mogelijkheid zich terug te trekken is een voorwaarde voor geestelijke ontwikkeling en het leveren 
van creatieve prestaties, vgl. Kayser, 1995, nr. 3. 

36 Guldix en Wylleman, TVPr 1999, p. 1630-1631. 
37 Natuurlijk is dit niet altijd zo, bijvoorbeeld in geval van zaaksaantasting door vervuiling van water of 

lucht. 
38 Vgl. Gerbrandy, 1970, p. 230 die betoogt dat de privacy niet zozeer bedreigd wordt door de pers, maar 

door het bestaan van 'particulier hanteerbare apparaten voor afluisteren en clandestien fotograferen'. 
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ke maatregelen ter voorkoming van dergelijke inbreuken zijn in mindere mate moge
lijk dan maatregelen ter voorkoming van een fysieke aantasting. Iemand kan bijvoor
beeld feitelijk niet veel uitrichten tegen het koppelen van gegevensbestanden. Boven
dien zal hij lang niet altijd op de hoogte zijn van een dergelijke koppeling.In Duits
land is de bescherming die het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' aan de privacy ver
schaft we l in verband gebracht met technologische ontwikkelingen die een bedreiging 
voor de privacy vormden. 3 9 De kwetsbaarheid van de privacy maakte (aanvullende) 
bescherming door middel van een op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' gebaseerde 
smartengeldaanspraak wenselijk. 

2.5 Vierde gezichtspunt: bestaan van andere handhavingsmiddelen 

387 Een vierde gezichtspunt is de mate waarin het geschonden recht al wordt be
schermd door andere privaatrechtelijke rechtsmiddelen. Bedoeld zijn de reactiemoge
lijkheden die het privaatrecht aan de benadeelde verschaft, bijvoorbeeld vergoeding 
van vermogensschade, revindicatie, een verbod, een bevel of een rectificatie. Wordt 
het geschonden recht op die manier niet of i n onvoldoende mate gehandhaafd, dan 
is (aanvullende) rechtshandhaving door middel van vergoeding van immateriële 
schade wenselijk. Dit gezichtspunt hangt nauw samen met het vorige gezichtspunt. 
De kwetsbaarheid is hier niet te wijten aan het gemak waarmee een bepaald recht 
feitelijk kan worden geschonden, maar aan de gebrekkige juridische middelen die de 
rechthebbende ten dienste staan om op een inbreuk te reageren. 

Nadrukkelijk zij herhaald dat straf- of bestuursrechtelijke reactiemogelijkheden niet 
relevant zi jn. 4 0 Rechtshandhaving in de hier bedoelde z in houdt immers i n dat voor 
het bestaan van privaatrechtelijke rechten vereist is dat het privaatrecht een reactiemoge
lijkheid biedt. De autonomie van het privaatrecht staat voorop. 

Het zal duidelijk zijn dat met name bij dit gezichtspunt verschil van mening moge
lijk is. Hoe in een concreet geval het bestaande privaatrechtelijke handhavingsapparaat 
wordt gewaardeerd hangt nauw samen met de eerste twee gezichtspunten, de aard 
van het geschonden recht en de mate waarin de zelfbeschikking is aangetast. Hoe 
hoger de juridische status van een recht en hoe ernstiger de zelfbeschikking van de 
betrokkene is aangetast, des te meer behoefte er aan een goede handhaving bestaat. 
Dit gezichtspunt hangt ook nog in andere z in samen met de aard van het geschonden 
recht. Het privaatrecht (en daarmee ook de privaatrechtelijke handhaving) is van 
oudsher vooral gericht geweest op bescherming van het vermogen en niet op bescher
ming van de persoon. De door grond- en mensenrechten beschermde belangen hebben 
historisch gezien pas vrij recent door middel van persoonlijkheidsrechten bescherming 
gevonden in het privaatrecht. Di t betekent dat het niet verwonderlijk is dat de privaat
rechtelijke handhaving van de persoon relatief minder goed is uitgewerkt dan de 
bescherming van het vermogen. 

Er zij i n dit verband op gewezen dat een aantasting van de privacy of van de eer 
en goede naam niet altijd leidt tot duidelijke vermogensschade, zodat rechtshandha-

39 Zie hiervoor nr. 17. 
40 Zie hiervoor nr. 361. 
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ving langs die weg niet altijd mogelijk is. 4 1 Het is nu eenmaal niet te voorspellen hoe 
een bepaalde aantijging de houding van andere mensen in de toekomst zal beïnvloe
den. Hoe kan de benadeelde bijvoorbeeld aantonen dat mensen die hij misschien niet 
eens kent in verband met het negatieve beeld dat ze ten gevolge van de privacyin-
breuk van hem hebben, geen zaken met hem zullen wil len doen i n de toekomst? Hoe 
kan de benadeelde bewijzen dat zijn carrièreverloop ten gevolge van de aantasting van 
zijn goede naam minder voorspoedig is geweest, omdat mensen dachten dat waar 
rook is ook we l vuur zou zijn? 

Het feit dat vergoeding van immateriële schade vooral de functie heeft i n een 
bestaand handhavingstekort te voorzien, is i n de Duitse jurisprudentie expliciet er
kend. In de uitspraak waarin voor het eerst smartengeld werd toegekend wegens 
schending van het 'allgemeine Persördichkeitsrecht' overwoog het B G H dat zonder 
vergoeding van immateriële schade de bescherming van de persoonlijkheid niet 
'wirksam' zou zi jn. 4 2 De implicatie is dat indien de bescherming door de aanwezig
heid van andere handhavingsmiddelen wel 'wirksam' was geweest, geen reden had 
bestaan voor de toekenning van smartengeld. 

Het oordeel dat de handhavingsmogelijkheden tekortschieten, kan blijken uit 
vergelijking van de mogelijkheden die het privaatrecht aanreikt om te reageren op de 
schending van een ander recht. De dief die de zaak van een ander i n bezit heeft 
genomen, moet deze teruggeven indien hij geconfronteerd wordt met een revindicatie 
van de rechthebbende. Het probleem is dat wanneer iemand de afbeelding van een 
ander 'steelt' door zonder voorafgaande toestemming een foto te maken, de mogelijk
heid tot revindicatie niet mogelijk is. Rechtshandhaving (van het beeldrecht) moet dus 
op een andere wijze gerealiseerd worden. Smartengeld biedt daartoe een mogelijkheid. 

2.6 Vi j fde gezichtspunt: voordeel inbreukmaker 

388 Het vijfde gezichtspunt betreft de mate waarin de inbreukmaker (financieel) 
voordeel heeft van zijn inbreuk. Hoe groter het voordeel, des te wenselijker is rechts
handhaving door de toekenning van smartengeld. Het desbetreffende recht is dan 
namelijk kwetsbaar, niet omdat inbreuk feitelijk eenvoudig is (zie het derde gezichts
punt), maar omdat inbreuk financieel aantrekkelijk is. Deze aantrekkelijkheid stimu
leert als het ware het plegen van inbreuken. 

Een belangrijke gedachte die aan dit gezichtspunt ten grondslag ligt, is dat men 
niet beter mag worden van onrechtmatig gedrag. Het bestaan van een recht op smar
tengeld maakt de inbreuk in principe minder winstgevend. 4 3 Is de winst die met een 
inbreuk op een persoonlijkheidsrecht te behalen valt fors, dan dient het smartengeld 
ook fors te zijn. Anders is geen sprake van serieuze rechtshandhaving. In alle onder
zochte rechtsstelsels lijkt — meer of minder expliciet — de bereidheid te bestaan om het 
smartengeld hoog vast te stellen in geval van moedwillige aantastingen van de priva-

41 Over het verband tussen vergoeding van nauwelijks aantoonbare vermogensschade en rechtshandhaving 
zie hiervoor nr. 365. 

42 BGHZ 26, 349 (14-2-1958), zie hiervoor nr. 19. Vgl. BGHZ 128, 1 (15-11-1994), zie hiervoor nr. 232. 
43 Dit hangt natuurlijk ook af van de 'pakkans'. 
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cy of van de eer en goede naam door de roddelpers. 4 4 De gedachte dat de inbreuk
maker na de inbreuk slechter af moet zijn dan wanneer hij zich zorgvuldig had gedra
gen, manifesteert zich ook ten aanzien van verzekeraars die de afwikkeling van de 
schade nodeloos vertragen. K a n de verzekeraar slechts gedwongen worden tot het 
verrichten van de prestatie waartoe hij toch al was gehouden, dan zou hij zich in een 
situatie bevinden waarin hij niets te verliezen heeft.45 Door de toekenning van smar
tengeld heeft de verzekeraar een extra financiële prikkel om behoorlijk na te komen. 

Ook bij dit gezichtspunt kan het z invol zijn een vergelijking te maken met de 
handhavingsmogeUjkheden die het privaatrecht biedt i n geval van schending van een 
ander recht. Een dief moet, als bezitter te kwader trouw, wanneer hij geconfronteerd 
wordt met een revindicatie van de rechthebbende, niet alleen de zaak teruggeven, 
maar is bovendien verplicht tot afgifte van de afgescheiden natuurlijke en de opeis
baar geworden burgerlijke vruchten (art. 3:121 l i d 1 BW). Kortom, het voordeel wat 
de bezitter van de zaak heeft genoten wordt afgeroomd. De reden hiervoor is gelegen 
in het feit dat hij niet te goeder trouw is. De bezitter te goeder trouw mag de voorde
len immers zelf houden (art. 3:120 l id 1 BW). Iets soortgelijks zou kunnen gelden voor 
het geval dat iemand de afbeelding van een ander 'steelt' en voor eigen doeleinden 
gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van een reclamecampagne voor een bepaald pro
duct. Vergoeding van het bedrag dat de rechthebbende had kunnen vragen indien 
hem om toestemming was gevraagd laat het voordeel van de inbreukmaker onaange
tast. Het is om deze reden dat i n Duitsland Löwe heeft voorgesteld om naast vergoe
ding van het bedrag dat de rechthebbende had kunnen vragen immateriële schade te 
vergoeden. 4 6 

2.7 Zesde gezichtspunt: afhankelijkheid van benadeelde 

389 Hoe afhankelijker de benadeelde is van de aansprakelijke, hoe meer reden er 
bestaat om zijn positie door middel van een smartengeldvordering te versterken ten 
opzichte van de aansprakelijke. In Hoofdstuk VII bleek dat rechters in Duitsland en 
i n de Verenigde Staten door middel van (onder andere 4 7) de toekenning van smarten
geld de positie van de verzekerde ten opzichte van de verzekeraar die weigert uit te 
keren, versterkt hebben. 4 8 De Franse wetgever heeft de positie van het slachtoffer van 
verkeersongevallen versterkt door te bepalen dat wanneer de verzekeraar niet binnen 
een bepaalde tijd een aanbod doet dat alle schadeposten omvat, de wettelijke rente die 
zij moet betalen wordt verdubbeld. 4 9 

De afhankelijkheid van een verzekerde is daarin gelegen dat hij i n ernstige finan
ciële problemen kan geraken indien de verzekeraar niet tijdig uitkeert. Vooral slachtof-

44 Zie hiervoor nrs. 277 en 284. 
45 Zie hiervoor nr. 312. Vergoeding van wettelijke rente wordt onvoldoende geacht. 
46 Löwe, 2000, p. 206, zie hiervoor nr. 226. 
47 In de Verenigde Staten kan de verzekeraar behalve tot vergoeding van 'emotional distress' ook veroor

deeld worden tot betaling van 'punitive damages'. 
48 Zie hiervoor nrs. 286-291 respectievelijk 298-307. 
49 Zie hiervoor nr. 297. 
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fers van fysiek letsel nemen ten opzichte van een verzekeraar (hetzij hun eigen verze
keraar, hetzij de verzekeraar van de aansprakelijke) in het algemeen een zwakke 
positie in. In de eerste plaats hebben zij in verband met hun letsel we l iets anders aan 
hun hoofd dan het voeren van onderhandelingen met (een vertegenwoordiger van) 
de verzekeraar en het bespoedigen van een vlotte schadeafwikkeling. Voorts hebben 
particulieren veelal een kennisachterstand in vergelijking met de verzekeraar. Het is 
daarom niet vreemd dat men in Duitsland en Frankrijk vooral de positie van het 
letselschadeslachtoffer heeft versterkt. 

Tenslotte zij opgemerkt dat bescherming van de zwakkere partij i n een bepaalde 
relatie veelvuldig voorkomt in het Nederlandse privaatrecht. Klassieke voorbeelden 
van verhoudingen waarin een partij een min of meer afhankelijke positie inneemt, zijn 
de relatie tussen werkgever en werknemer en die tussen huurder verhuurder. In het 
algemeen gesproken zijn werknemers en huurders meer aangewezen op de prestaties 
van hun respectievelijke wederpartijen dan de werkgever en de verhuurder. Dit 
resulteert i n een zekere mate van afhankelijkheid en daarom heeft de wetgever langs 
allerlei wegen de positie van de werknemer en de huurder versterkt. Bescherming van 
de positie van de zwakkere partij door middel van de toekenning van smartengeld ter 
rechtshandhaving past derhalve goed in het huidige stelsel. 

2.8 Zevende gezichtspunt: kans op schade en de ernst daarvan 

390 De kans dat door de inbreuk op andermans recht ernstige schade is geleden is 
relevant ter bepaling van de wenselijkheid van rechtshandhaving. Hoe groter de kans 
is dat door een bepaalde rechtsinbreuk ernstige (overigens niet aantoonbare) vermo
gensschade of immateriële schade is geleden, hoe belangrijker het is dat het desbetref
fende recht wordt gehandhaafd. Bij afwezigheid van andere handhavingsmiddelen 
dan schadevergoeding zou het geschonden recht anders immers niet goed worden 
gehandhaafd. Bovendien moet i n het oog worden gehouden dat door toekenning van 
smartengeld bij wijze van rechtshandhaving de ontvanger van het smartengeld finan
cieel wordt verrijkt. Een dergelijke verrijking is beter te rechtvaardigen als er toch een 
goede kans is dat de rechthebbende aanzienlijke schade heeft geleden. 

In Deel I is een aantal gevallen besproken waarin de kans op ernstige schade een 
factor lijkt te zijn geweest bij de beslissing smartengeld toe te kennen. In de eerste 
plaats bij de toekenning van smartengeld aan comapatiënten. In hoeverre zij zich van 
hun toestand bewust zijn, is veelal niet duidelijk. Ui t onderzoek blijkt dat foutieve 
diagnoses op dit vlak relatief vaak voorkomen. 5 0 Duidelijk is wel dat het slachtoffer 
indien hij zich van zijn toestand bewust is, verschrikkelijk lijdt. Di t kan een reden zijn 
waarom rechters in Duitsland, Frankrijk en Engeland ertoe zijn overgegaan smarten
geld toe te kennen. 

De kans op ernstige schade lijkt ook van belang bij vergoeding van affectieschade. 
Indien het verdriet wegens het overlijden of de ernstige verwonding van een dierbare 
persoon niet resulteert in psychisch letsel, is het bewijs van affectieschade nauwelijks 

50 Andrews, Murphy, Munday, Littlewood, 313 BMJ 13 (1996). Zie hierover Law Commission, Report no. 
257, par. 2.14 noot 100, zie verder hiervoor nr. 73. 
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te leveren. Een rechter kan zich hoogstens baseren op indirecte gegevens als de fre
quentie van de contacten (tussen ouders en zelfstandig wonende kinderen bijvoor
beeld) of het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding. A a n de hand van 
dergelijke omstandigheden kan echter geen bewijs van affectieschade worden gele
verd. Er is slechts sprake van meer of minder kans op het bestaan van affectieschade. 
Tegelijkertijd moet de mogelijkheid onder ogen worden gezien dat in een concreet 
geval het slachtoffer zeer ernstig verdriet ondervindt. Tegen deze achtergrond kan 
men er voor kiezen om bepaalde derden ten aanzien waarvan een aanzienlijke kans 
op affectieschade bestaat zonder nader bewijs recht te geven op smartengeld. De 
Engelse regeling van vergoeding van affectieschade lijkt op deze gedachte gebaseerd. 

Tenslotte leidt een aantasting van de privacy of van de eer en goede naam veelal 
niet tot aantoonbare schade. Eventuele schade kan echter een ernstig karakter hebben. 
Iemands sociale positie kan in ernstige mate worden ondermijnd. Dit kan verklaren 
waarom de reputatie i n alle onderzochte rechtsstelsel en de privacy in alle landen 
behalve Engeland, in de vorm van een recht op smartengeld van een extra handha-
vingsinstrument wordt voorzien. In Nederland is vergoeding van moeilijk aantoonbare 
vermogensschade zelfs genoemd als nevenfunctie van smartengeld. 5 1 

2.9 Achtste gezichtspunt: ongerechtvaardigde verr i jking 

391 Rechtshandhaving die plaatsvindt door inzetting van het schadevergoedingsrecht 
kan zich niet geheel losmaken van de daaraan ten grondslag liggende beginselen. Eén 
belangrijk beginsel is dat de werking van het schadevergoedingsrecht niet mag leiden 
tot ongerechtvaardigde verrijking van degene die de schadevergoeding krijgt toegewe
zen. 5 2 Vanuit dit perspectief geldt dat eventuele verrijking van degene op wiens recht 
inbreuk is gemaakt beter te rechtvaardigen is dan verrijking van derden. Dit geldt des 
te sterker naarmate de kans groter is dat de rechthebbende (ernstige) schade heeft 
geleden (zevende gezichtspunt). Het achtste gezichtspunt hangt derhalve nauw samen 
met het zevende. 

In de onderzochte rechtsstelsels lijkt dit gezichtspunt een verklaring te vormen voor 
het verschil tussen de toekenning van smartengeld aan een comateus slachtoffer en 
de afwijzing daarvan wanneer het slachtoffer vrijwel direct overlijdt. 5 3 In het laatste 
geval heeft het slachtoffer immers in het geheel niets meer aan extra geld. Dit komt 
uitsuitend ten goede aan zijn nabestaanden. 

51 PG Boek 6, p. 382 en 388, zie hiervoor nrs. 30, 336 en 341. 
52 De mate van verrijking hangt natuurlijk samen met de hoogte van het toegekende bedrag. In dit kader 

gaat het echter om de vraag of de enkele toekenning van smartengeld als zodanig geen ongerechtvaar
digde verijking oplevert. 

53 Zie nrs. 68-91 (Hoofdstuk III). De Verenigde Staten vormen een uitzondering, zie nrs. 82-86. 

499 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

3. Gevallen van vergoeding van immateriële schade ter 
rechtshandhaving 

3.1 Inle iding 

392 In deze paragraaf zal ik ten aanzien van een aantal gevallen bespreken waar 
toepassing van de in de vorige paragraaf geformuleerde gezichtspunten mijns inziens 
op neer komt. Het gaat dus om gevallen waarin geen smartengeld kan worden toege
kend op grond van de compensatiefunctie omdat geen sprake is van objectiveerbaar 
leed. Smartengeld wegens (blijvend) fysiek en psychisch letsel blijft derhalve buiten 
beschouwing. 

De afweging die in het kader van de gezichtspunten-analyse plaatsvindt, heeft 
noodzakelijkerwijze een subjectief karakter. Dit betekent dat de navolgende toepassing 
van die gezichtspunten op enkele concrete gevallen uitdrukkelijk niet meer is dan mijn 
eigen mening. Het doel is te illustreren waar de gezichtspunten-analyse in de praktijk 
toe zou kunnen leiden. Verwerping van de uitkomsten waartoe ik in het onderstaande 
kom, houdt dus geen verwerping in van de rechtshandhavingsfunctie als zodanig. 
Gezien het illustratieve karakter van deze paragraaf is niet naar volledigheid ge
streefd. De eventuele toekenning van smartengeld ter rechtshandhaving komt in 
relatie tot de volgende gevallen aan de orde: 
- het slachtoffer ligt i n coma (nr. 393); 
- het slachtoffer overlijdt direct na het ongeval (nr. 394); 
- in geval van affectieschade (nr. 395); 
- bij vertraging van de schadeafwikkeling en schending van processuele rechten (nr. 
396); 
- ten aanzien van 'wrongful birth ' (nr. 397); 
- ten aanzien van 'wrongful life' (nr. 398); 
- bij vernietiging van (in bewaring gegeven) sperma (nr. 399); 
- in geval van informatieverschaffing en informatieonthouding (nr. 400); 
- bij inbreuk op het omgangsrecht, het informatierecht of het consultatierecht (nrs. 
401-404); 
- in geval van discriminatie (nrs. 405-407) en 
- b i j schending van auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten (nrs. 408-410). 
Omdat toekenning van smartengeld op basis van de gezichtspunten-analyse niet de 
uitkomst is van een eenvoudige rekensom maar de resultante is van een beleidsafwe-
ging, zal ik bij de bespreking van een concreet geval niet steeds alle gezichtspunten 
doorlopen. Behandeld worden slechts die gezichtspunten die voor dat geval mijns 
inziens het meest relevant zijn. 

3.2 Comateuze slachtoffers 

393 In Duitsland, Frankrijk en Engeland wordt smartengeld toegekend aan het slacht
offer van een ongeval dat in een irreversibele coma verkeert. 5 4 Daartoe is het begrip 

54 Zie hiervoor nrs. 69, 76 en 79. 
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schade niet subjectief, maar objectief begrepen. Deze objectivering is niet op overtui
gende wijze met de compensatiefunctie in overeenstemming te brengen. 5 5 In de eerste 
plaats is onduidelijk of het slachtoffer lijdt, in de tweede plaats zal hij geen vreugde 
kunnen putten uit een eventueel uit te keren bedrag aan smartengeld. 

K a n naar Nederlands recht smartengeld ter rechtshandhaving worden toegekend? 
De eerste twee gezichtspunten verschaffen argumenten voor de toekenning van smar
tengeld. Het geschonden recht op fysieke integriteit heeft immers een grondwettelijke 
status (eerste gezichtspunt). Geen betoog behoeft verder dat de zelfbeschikking van 
de comapatiënt op de meest verregaande wijze is aangetast (tweede gezichtspunt). 
Voorts is er een — moeilijk te bepalen — kans dat het slachtoffer niet i n coma ligt en 
zich derhalve van zijn toestand bewust is . 5 6 In dat geval ondervindt hij aanzienlijk 
leed. Ook het zevende gezichtspunt wijst derhalve in de richting van schadevergoe
ding. Voor de toekenning van smartengeld pleit verder dat het geld kan worden 
besteed aan een kwalitatief hoogwaardige verzorging. 5 7 In zoverre wordt het slachtof
fer niet ongerechtvaardigd verrijkt (achtste gezichtspunt). 

Hier staat tegenover dat zonder de toekenning van smartengeld het recht op fysie
ke integriteit door de vordering tot vergoeding van vermogensschade van het slachtof
fer wordt gehandhaafd (vierde gezichtspunt). Overlijdt het slachtoffer na enige tijd 
dan hebben verder bepaalde personen op grond van art. 6:108 B W recht op vergoe
ding van gederfde inkomsten en begrafeniskosten. Het overlijden van jonge kinderen 
zal echter geen inkomstenderving voor derden met zich brengen. De fysieke integriteit 
van jonge kinderen wordt derhalve maar beperkt gehandhaafd. In verband met de 
rechtsgelijkheid en gezien het belang dat aan de fysieke integriteit wordt toegekend 
i n onze rechtsorde is niet goed verdedigbaar om alleen aan comateuze kinderen 
smartengeld ter rechtshandhaving toe te kennen. De leemte i n de rechtshandhaving 
waar het de fysieke integriteit van jonge kinderen betreft, zal i n de toekomst echter 
i n belangrijke mate worden opgeheven wanneer vergoeding van affectieschade moge
lijk wordt. 5 8 

Het feit dat de fysieke integriteit van het slachtoffer wordt gehandhaafd door 
namens hemzelf en door derden ingestelde vorderingen tot schadevergoeding maakt 
dat er geen sprake is van een heel duidelijk handhavingstekort. Al leen in het licht van 
de bijzonder grote waarde die in onze rechtsorde aan bescherming van de fysieke 
integriteit wordt toegekend kan de bestaande rechtshandhaving onvoldoende schijnen. 
Toekenning van smartengeld ter rechtshandhaving lijkt mij tegen die achtergrond 
verdedigbaar, hoewel de noodzaak van rechtshandhaving niet bijzonder dwingend is. 

55 Zie hiervoor nr. 91. 
56 Verkeerde diagnoses komen voor, zie Andrews, Murphy, Munday, Littlewood, 313 BMJ 13 (1996). Zie 

hierover Law Commission, Report no. 257, par. 2.14 noot 100, zie verder hiervoor nr. 73. 
57 Zoals Winfield and Jolowicz, 1998, p. 761 opmerken, is er "(...) a natural reluctance to treat the plaintiff 

as if he were already dead." 
58 Zie hiervoor nr. 183. 
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3.3 Slachtoffer overlijdt direct na het ongeval 

394 In geval van onmiddellijk overlijden, is smartengeld niet goed te rechtvaardigen 
door middel van de compensatiefunctie. Ten eerste kan de overledene niet meer 
worden gecompenseerd. Ten tweede is nauwelijks aantoonbaar wat de overledene 
heeft gevoeld i n de laatste seconden of minuten van zijn leven. 5 9 Dat in de Verenigde 
Staten soms toch smartengeld wordt vergoed lijkt niets meer met compensatie als 
zodanig te maken te hebben. Veeleer lijkt het erop dat een vergoeding wegens het 
enkele feit van overlijden wordt toegekend. 6 0 In Duitsland lijkt uit de jurisprudentie 
van het B G H te volgen dat onmiddellijk overlijden geen recht op smartengeld doet 
ontstaan. 6 1 In Engeland bestaat geen recht op smartengeld. 6 2 

Naar Nederlands recht staat art. 6:106 l i d 2 B W in de weg aan de toekenning van 
smartengeld. 6 3 Voor zover deze bepaling — onder invloed van de daarop in de litera
tuur geuite krit iek 6 4 — ooit mocht worden geschrapt, valt vanuit rechtshandhavings-
perspectief het volgende op te merken. Overlijden vormt uiteraard een schending van 
het grondwettelijke gewaarborgde recht op leven en vormt tevens de meest definitieve 
schending van het recht op zelfbeschikking van de overledene (eerste en tweede 
gezichtspunt). Voor de toekenning van smartengeld pleit verder dat naar Nederlands 
recht in sommige gevallen het overlijden van een mens niet leidt tot enige privaatrech
telijke reactie (vierde gezichtspunt). Het overlijden van een jong k ind leidt, in verband 
met het limitatieve karakter van art. 6:108 B W dat aan vergoeding van affectieschade 
i n de weg staat, hoogstens tot begrafeniskosten. Het is derhalve voordeliger om een 
k ind dood te rijden, dan om het ernstig te verwonden. Tegen vergoeding van immate
riële schade pleit voornamelijk dat de overledene in geen enkel opzicht kan profiteren 
van het 'aan hem' toegekende smartengeld. Hier in verschilt de situatie waarin het 
slachtoffer onmiddellijk overlijdt van het geval dat hij (voor langere of kortere tijd) 
voor zijn overlijden in coma komt te liggen. De toekenning van smartengeld i n geval
len waarin het directe slachtoffer direct overlijdt, resulteert onvermijdelijk in 'verrij
k ing ' van derden van wie niet eens aannemelijk is of zij wel een affectieve band met 
de overledene onderhielden (achtste gezichtspunt). 

A l met al ben ik van mening dat het recht op leven niet door de toekenning van 
smartengeld gehandhaafd behoeft te worden als in de toekomst vergoeding van 
affectieschade mogelijk wordt. 6 5 Hierdoor wordt i n de meeste gevallen een zekere 
mate van rechtshandhaving gerealiseerd, terwijl de toegekende bedragen toekomen 
aan de personen die vermoedelijk een affectieve band hadden met het slachtoffer. Ten 
aanzien van hen is derhalve i n mindere mate sprake van ongerechtvaardigde verrij
king (achtste gezichtspunt). 

59 Zie hiervoor nrs. 86 en 90. 
60 Zie hiervoor nr. 91. 
61 Zie hiervoor nr. 71. 
62 Zie hiervoor nr. 81. 
63 Zie hiervoor nr. 74. 
64 Zie hierna nrs. 417-418. 
65 Zie hiervoor nr. 183. 
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3.4 Affectieschade 

395 In Hoofdstuk V is geconstateerd dat de functie van vergoeding van affectieschade 
voorwerp van discussie is . 6 6 Een reden hiervoor is wellicht dat hoewel affectieschade 
i n het algemeen goed invoelbaar is, de aanwezigheid daarvan in een concreet geval 
moeilijk is vast te stellen. Voorts is betwijfeld of de toekenning van smartengeld 
wegens affectieschade wel enig nut voor de benadeelde heeft. Tegen die achtergrond 
heeft de Minister van Justitie aan smartengeld wegens affectieschade een symbolische 
functie toegekend. 6 7 De erkenning van een symbolische functie is hiervoor bekriti
seerd. Vervolgens is betoogd dat het waarschijnlijk beter is te kiezen voor de rechts-
handhavingsfunctie indien men vergoeding van affectieschade niet w i l baseren op de 
compensatiefunctie. 6 8 

A a n de orde is hier de vraag of vergoeding van affectieschade op de rechtshandha-
vingsfunctie kan worden gebaseerd. Dat is mijns inziens inderdaad het geval. Het 
verlies of de ernstige verwonding van bijvoorbeeld een k ind of een partner vormt een 
schending van het zelfbeschikkingsrecht van de benadeelde derde ten aanzien van 
diens persoonlijk leven (privacy). Deze inbreuk bestaat uit het ongewenst wegvallen 
van een ander. A l s geluidsoverlast al als een inbreuk op de privacy valt te kwalifice
ren 6 9 , is niet goed in te zien waarom een veel ingrijpender gebeurtenis als het overlij
den of de ernstige verwonding van bijvoorbeeld een partner of een k ind anders moet 
worden benoemd. 7 0 De juridische status van het geschonden recht is derhalve hoog 
en tevens is sprake van een ernstige aantasting van de zelfbeschikking (eerste en 
tweede gezichtspunt). Voorts is er een gerede kans dat nauwe verwanten van de 
overledene zoals echtgenoten, niet gehuwde partners, kinderen en ouders aanzienlijk 
leed ondervinden door het wegvallen van de hen dierbare persoon. Ook het zevende 
gezichtspunt vormt dus een argument tot vergoeding van affectieschade. Het voor
naamste argument tegen vergoeding van affectieschade is het feit dat de inbreuk op 
de privacy wordt gehandhaafd door vergoeding van vermogensschade (art. 6:108 BW). 
Dit gebeurt echter niet consequent. Het overlijden van kinderen geeft hoogstens recht 
op vergoeding van de begrafeniskosten. 

Een extra argument voor vergoeding van affectieschade is dat door vergoeding van 
affectieschade een privaatrechtelijke reactie ontstaat op schending van het recht op 
leven. Het recht op leven zal door vergoeding van affectieschade goed worden ge
handhaafd, indien de kring van gerechtigden ruim wordt vastgesteld en indien de toe 
te kennen bedragen niet te laag zijn. Deze weg verdient mijns inziens de voorkeur 
boven vergoeding van immateriële schade wegens het enkele feit van overlijden, zie 
de vorige paragraaf. Alles tegen elkaar afwegend, acht ik vergoeding van affectiescha
de ter rechtshandhaving gerechtvaardigd. 

66 Zie hiervoor nr. 205. 
67 TK 2000/2001, 27 400 VI, nr. 70, p. 4, zie hiervoor nr. 183. Vgl. Lindenbergh, 1998, p. 197; idem, NJB, 

2001, p. 66, zie hiervoor nr. 176. 
68 Zie hiervoor nr. 216. De contouren van een eventuele wettelijke regeling die uitgaat van de compensatie-

functie zijn geschetst in nrs. 217-221. 
69 Zie hiervoor nr. 238. 
70 Hoewel de Hoge Raad hier kennelijk — zonder enige argumentatie — anders over denkt, zie HR 8 

september 2000, NJ 2000, 734, nt. ARB, zie hiervoor nr. 174. 
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3.5 Vertraging van de schadeafwikkeling; processuele rechten 

396 In Hoofdstuk VII bleek dat i n Duitsland en de Verenigde Staten de rechter het 
recht op smartengeld heeft aangewend om met name slachtoffers van ongevallen een 
sterkere positie te geven ten opzichte van hun eigen verzekeraar of ten opzichte van 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker. Op die plaats heb ik betoogd 
dat het fixatiestelsel van art. 6:119 l id 1 B W in Nederland niet per definitie in de weg 
staat aan een vordering van het slachtoffer jegens de verzekeraar tot vergoeding van 
immateriële schade wegens een onnodig vertraagde afwikkeling van de schade. 7 1 Dat 
het recht op smartengeld niet primair gericht is op vergoeding van leed, maar ertoe 
dient om de positie van het slachtoffer ten opzichte van de verzekeraar te versterken, 
past i n het Nederlandse recht. Met name in de arbeidscontext lijkt de vordering tot 
smartengeld van oudsher die functie te hebben. 7 2 In de Conclusie van Hoofdstuk VII 
stelde ik mij derhalve op het standpunt dat een vordering tot smartengeld jegens een 
verzekeraar wegens onnodige vertraging van de schadeafwikkeling systematisch 
verdedigbaar is. O p die plek kon nog niet worden gezegd op grond van welke functie 
smartengeld in dergelijke gevallen kon worden toegekend. 7 3 O p deze plaats is een 
dergelijke functie i n de vorm van de rechtshandhavingsfunctie voorhanden. Tot welke 
conclusie leidt de gezichtspunten-analyse? 

O p het eerste gezicht lijkt geen sprake te zijn van schending van een bepaald recht. 
Is het slachtoffer contractspartij van de verzekeraar, dan lijkt onnodige vertraging bij 
de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst vooral strijd met de redelijkheid en 
billijkheid op te leveren. Ditzelfde geldt indien het de vordering betreft van een 
slachtoffer jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker. Het is echter 
de vraag of men i n onnodige vertraging geen schending kan zien van art. 6 E V R M . 
Volgens dit artikel moeten rechters binnen een redelijke termijn beslissen. 7 4 Art . 6 
E V R M is derhalve duidelijk geschreven voor verticale verhoudingen, maar niet is i n 
te zien waarom horizontale werking volledig zou zijn uitgesloten. Voorwaarde daar
voor lijkt wel te zijn dat er, net als i n de relatie overheid-burger, sprake is van een 
duidelijk verschil i n macht of, anders geformuleerd, een duidelijke afhankelijkheidsre
latie. In de relatie slachtoffer-verzekeraar lijkt mij dat daaraan is voldaan. Vanuit deze 
invalshoek bekeken, vormen het eerste en het zesde gezichtspunt (aard van het ge
schonden recht en afhankelijkheid van de benadeelde) argumenten voor vergoeding 
van immateriële schade. Voor de toekenning van smartengeld pleit ook dat de verze
keraar voordeel kan hebben bij moedwillige vertraging van de schadeafwikkeling. 
Vertraging van de afwikkeling kan namelijk als onderhandelingstactiek worden ge
bruikt om het slachtoffer ertoe te bewegen voor een relatief laag bedrag te schikken. 
Dit betekent dat ook het vijfde gezichtspunt wijst i n de richting van vergoeding van 
immateriële schade ter rechtshandhaving. De verplichting tot betaling van de wettelij
ke rente vormt geen voldoende prikkel om geen vertragingstactieken toe te passen, 
zodat ook het vierde gezichtspunt een argument voor de toekenning van smartengeld 

71 Zie hiervoor nr. 317. 
72 Zie hiervoor nr. 316. 
73 Zie hiervoor nr. 315. 
74 Zie hiervoor nr. 314. 
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oplevert. Het recht op schadeafwikkeling binnen een redelijke termijn is verder een 
buitengewoon kwetsbaar recht. De verzekeraar kan door eenvoudig stilzitten het recht 
op uitkering frustreren. Het derde gezichtspunt wijst derhalve eveneens in de richting 
van vergoeding van immateriële schade. Tenslotte is er met betrekking tot ongevals
slachtoffers een goede kans dat zij zich vrij ernstige zorgen maken als de schadeafwik
keling niet binnen een redelijke termijn rond komt. Zolang de schadeafwikkeling niet 
is afgerond, behoort het ongeluk nog niet geheel tot het verleden zodat het slachtoffer 
mentaal geen nieuwe start kan maken. Met betrekking tot slachtoffers van fysiek letsel 
is daarom verdedigbaar dat ook het zevende gezichtspunt pleit voor de toekenning 
van smartengeld. Het geheel overziend, acht ik de toekenning van smartengeld we
gens vertraging bij de schadeafwikkeling door een verzekeraar gerechtvaardigd op 
grond van de rechtshandhavingsfunctie. 

Voortbouwend op het voorgaande is het niet ondenkbaar dat ook in andere relaties 
waarin de ene partij een zwakkere positie inneemt ten opzichte van de andere partij 
een recht op smartengeld kan worden toegekend ter handhaving van processuele 
rechten van de zwakke partij. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan schending van 
het — in verticale verhoudingen eveneens door art. 6 E V R M beschermde — beginsel 
van hoor- en wederhoor in de context van een arbeidsverhouding. Dat de lagere 
rechter hier wellicht voor open staat, blijkt uit een niet gepubliceerde uitspraak van 
de Rechtbank Haarlem. 7 5 In deze zaak kende de rechter ƒ 10.000,- toe aan een geeste
lijk verzorger i n het Nederlandse leger die door een intrekkingsbesluit van de waarne
mend Ordinarius Militaris zijn functie kwijtraakte. Dit besluit was in strijd met het 
beginsel van hoor- en wederhoor tot stand gekomen en was in de beroepsprocedure 
bij de Pauselijke Raad voor de Leken slechts marginaal getoetst waarbij de beslissing 
van de Raad met onvoldoende redenen was omkleed. Aldus zijn naar het oordeel van 
de Rechtbank elementaire beginselen van procesrecht zoals neergelegd in art. 6 E V R M 
geschonden. Het smartengeld wordt gemotiveerd met verwijzing naar de verstrekken
de gevolgen die het intrekkingsbesluit voor de benadeelde had en het feit dat hij "(...) 
gedurende de gehele kerkelijke beroepsgang onder psychische druk heeft gestaan en 
frustratie heeft ondervonden ten gevolge van het feit dat zijn argumenten niet inhou
delijk werden beoordeeld/ ' 7 6 

Met de toekenning van smartengeld kan worden ingestemd. De daaraan ten grond
slag liggende motivering is mijns inziens echter niet juist. Ten eerste heeft de psychi
sche druk niet geleid tot objectiveerbaar leed in de vorm van psychisch letsel (bijvoor
beeld een Post Traumatische Stress Stoornis). De psychische druk die de Rechtbank 
kennelijk zo ernstig acht dat zij smartengeld toekent, kan immers door een veelheid 
van handelingen worden veroorzaakt: een onterecht gelegd beslag, een onterecht 
aangespannen juridische procedure, zaaksbeschadiging, een onbeleefde behandeling 
door een arts etc. In al deze gevallen bestaat echter geen recht op smartengeld, aange
zien de Hoge Raad heeft bepaald dat 'enkel psychisch onbehagen' niet voor vergoe
ding in aanmerking komt. 7 7 De Rechtbank doet geen enkele poging het leed dat de 
benadeelde hier heeft geleden te onderscheiden van dergelijk niet vergoedbaar 'enkel 

75 Rb Haarlem 23 november 1999, 42241/HA ZA 97-1997. 
76 Rov. 5.28. 
77 Zie bijvoorbeeld HR 13 februari 1995, NJ 1997, 366, nt. CJHB. 
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psychisch onbehagen'. Hoewel de motivering niet deugt, moet worden toegegeven dat 
de heersende compensatiefunctie noopt tot de door de Rechtbank ondernomen exerci
tie. Volgens deze functie dient smartengeld ter compensatie van leed; wie smartengeld 
w i l toekennen moet derhalve — hoe dan ook — leed lokaliseren, hetgeen tot gewrongen 
redeneringen leidt. Niet de compensatiefunctie maar de rechtshandhavingsfunctie 
vormt de grondslag voor de toekenning van smartengeld in deze zaak. Smartengeld 
dient niet ter compensatie van leed, maar ter handhaving van het beginsel van hoor-
en wederhoor (art. 6 E V R M ) . Zonder de toekenning van 'smartengeld' zou het begin
sel van hoor- en wederhoor niet worden gehandhaafd, aangezien schending i n de 
meeste gevallen niet leidt tot objectiveerbaar leed (waarvoor op grond van de compen
satiefunctie we l smartengeld kan worden toegekend) en evenmin altijd resulteert in 
concrete vermogensschade. 7 8 

Het valt overigens te betwijfelen of de toekenning van smartengeld wegens schen
ding van processuele zorgvuldigheidsnormen in privaatrechtelijke verhoudingen 
('private due process' 7 9) i n overeenstemming is met huidige jurisprudentie van de 
Hoge Raad. In V a n der Peijl/Erasmus college vorderde een leraar smartengeld wegens 
het feit dat zijn dienstverband zonder motivering rtiet was verlengd. 8 0 Ook na her
haaldelijk verzoek is geen motivering gegeven. Het Hof kende smartengeld toe maar 
de Hoge Raad casseerde en overwoog dat "(...) het leed dat wordt ondervonden 
doordat een voor de gelaedeerde belangrijk besluit als het onderhavige jegens hem 
niet is gemotiveerd, niet een nadeel is dat recht geeft op schadevergoeding." Het 
enkele feit dat zodanig leed is geleden kan niet als een aantasting van de persoon 
worden beschouwd aldus de Hoge Raad. Interessant is dat waarnemend A - G Bloem
bergen i n beginsel wel positief tegenover de toekenning van smartengeld stond. 8 1 Het 
niet motiveren van de beslissing vormde in zijn ogen een aantasting in de persoon. 8 2 

Het recht op smartengeld vormt in de in deze paragraaf behandelde gevallen een 
tegenwicht tegen particuliere machtsconcentratie en de eventuele misbruiken die 
daaruit voortvloeien. Terecht stelt Biesheuvel dat grondrechten macht, en dus de 

78 In bepaalde gevallen zal wel sprake kunnen zijn van vermogensschade. Denk bijvoorbeeld aan een 
procedure die verloren is, omdat relevante gegevens niet aan het licht kwamen door schending van het 
beginsel van hoor en wederhoor. 

79 Givelber, 82 Colum LR 43 (1982), zie hiervoor nr. 307. 
80 HR 27 februari 1987, NJ 1987, 584. 
81 Conclusie nr. 7. Hoewel de vordering van Van der Peijl was gebaseerd op onrechtmatige daad zocht 

Bloembergen voor dit standpunt ook aansluiting bij art. 1637w (oud) BW. 
82 Wel in het voordeel van de werknemer werd beslist in HR 1 juli 1993, NJ 1993, 667, nt. PAS. In deze 

zaak was Hofman door zijn werkgever (Nuts) plotseling in een gesprek medegedeeld dat ernstige 
bedenkingen waren gerezen tegen zijn functioneren als afdelingshoofd. Hofman stelde hierdoor arbeids
ongeschikt te zijn geraakt en verweet zijn werkgever bovendien verantwoordelijk te zijn voor voortdu
ring en verergering daarvan door stelselmatig te weigeren om uitleg te geven over de jegens hem 
gerezen bedenkingen. Hofman vordert vergoeding van (im)materiële schade en de werkgever verweert 
zich onder andere door het causaal verband te betwisten: Hofman was in het verleden al overspannen 
geweest, hij werd voor het bewuste gesprek al psychiatrisch behandeld wegens een depressie welke 
samenhing met zijn sensitieve en dwangmatige persoonlijkheidsstructuur. De Rechtbank veroordeelt 
Nuts onder meer tot betaling van ƒ 25.000,- aan smartengeld. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep 
van Nuts. Deze zaak is in die zin anders dat Hofman arbeidsongeschikt was geworden, maar het is niet 
ondenkbaar dat de onredelijkheid van het gedrag van de werkgever ook een rol te heeft gespeeld. Zie 
over deze uitspraak hiervoor nrs. 115 en 316. 
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particuliere bezitter van macht, volgen. 8 3 Handhaving van 'due process' i n horizonta
le verhoudingen is daarom zeker wenselijk. De opmerking van Kortmann dat de 
burger nu eenmaal (en gelukkig) niet onderworpen is aan het gezag van zijn mede
burger op de wijze waarop hij dit aan de overheid is, lijkt mij niet i n overeenstem
ming met de maatschappelijke realiteit. 8 4 

3.6 'Wrongful b i r th ' 

397 De term 'wrongful birth' wordt gebruikt ter aanduiding van gevallen waarin ten 
gevolge van de fout van een ander een ongewenst (ongepland) k ind is geboren. Te 
denken valt aan een mislukte sterilisatie, een mislukte abortus, een gebrekkig voorbe
hoedsmiddel of aan een verkrachting. Er zijn dan verschillende immateriële schade
posten denkbaar. 8 5 In de eerste plaats ondervindt de moeder hinder en pijn door de 
zwangerschap en de daarop volgende geboorte. In de tweede plaats zal de geboorte 
van een niet gepland kind haar leven diepgaand beïnvloeden. In ieder geval zal zij 
haar toekomstplannen moeten bijstellen. Met name in gevallen waarin het ongeplande 
kind gehandicapt is, zal de 'impact' op het dagelijks leven groot zijn. Di t geldt na
tuurlijk niet alleen voor de moeder, maar ook voor de vader. Indien de 'wrongful 
birth ' het gevolg is van een verkrachting za l de moeder bovendien door de aanwezig
heid van het k ind permanent worden herinnerd aan deze traumatische gebeurtenis. 
In de derde plaats kan de situatie zich voordoen dat de moeder zich opnieuw moet 
laten steriliseren of opnieuw een spiraaltje moet laten plaatsen. Het hierdoor veroor
zaakte fysieke ongemak vormt ook immateriële schade. 8 6 

De vraag in hoeverre vergoeding van immateriële schade mogelijk is, is naar gel
dend recht eenvoudig te beantwoorden. De Hoge Raad heeft namelijk i n een geval 
waarin de ongewenste zwangerschap en geboorte het gevolg was van een medische 
fout 8 7 uitgemaakt dat de moeder alleen recht op smartengeld heeft, indien zij psy
chisch letsel heeft geleden. 8 8 In de literatuur is echter betoogd dat de moeder altijd 
recht dient te hebben op smartengeld ter compensatie van de met de zwangerschap 

83 Biesheuvel, 1986, p. 48. 
84 Kortmann, 1997, p. 355. 
85 Natuurlijk leidt de ongeplande geboorte van een kind ook tot vermogensschade in de vorm van opvoed-

kosten en gederfde inkomsten omdat bijvoorbeeld de moeder besluit parttime te gaan werken om de 
verzorging van het kind op zich te nemen. De vraag in hoeverre vergoeding van vermogensschade 
mogelijk dient te zijn is evenals de vraag naar vergoeding van immateriële schade omstreden. Sinds HR 
21 februari 1997, NJ 1999, 145, nt. CJHB staat vast dat de opvoedingskosten (tot het achttiende levens
jaar) en gederfde inkomsten in principe voor vergoeding in aanmerking komen. In het kader van dit 
onderzoek blijft het recht op vergoeding van vermogensschade bij 'wrongful birth' verder buiten be
schouwing. 

86 Vgl. Stolker, 1988, p. 155. Dit fysieke ongemak staat overigens los van de ongewilde zwangerschap en 
staat derhalve strikt genomen los van 'wrongful birth'. 

87 De fout bestond uit het niet terugplaatsen van een spiraaltje tijdens een operatie. 
88 HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145, nt. CJHB. 
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en daaropvolgende geboorte gepaard gaande fysieke ongemakken. 8 9 Verder is verde
digd dat de extra belasting die voortvloeit uit de verzorging van een gehandicapt k ind 
recht dient te geven op smartengeld. 9 0 Dit laatste is blijkens een latere uitspraak van 
de Hoge Raad echter niet mogelijk. 9 1 Meer in het algemeen valt te constateren dat de 
'wrongful birth'-problematiek in de literatuur omstreden is . 9 2 Tegen vergoeding van 
immateriële schade is ingebracht dat de geboorte van een k ind een vreugdevolle 
gebeurtenis is. Eventuele ongemakken en onlustgevoelens zouden hiertegen (bij wijze 
van voordeelsverrekening, art. 6:100 BW) wegvallen. Verder zou het k ind later psychi
sche schade kunnen ondervinden als het te weten komt dat zijn ouders i n verband 
met zijn geboorte schadevergoeding hebben gevorderd en ontvangen. 9 3 

De zwakte van de compensatiefunctie van smartengeld blijkt duidelijk bij de 
'wrongful birth'-problematiek. O m vergoeding van immateriële schade te verkrijgen, 
zijn ouders in wezen gedwongen om te stellen dat zij als gevolg van de geboorte van 
een ongewenst k ind ernstig leed hebben ondervonden of nog zullen ondervinden. Een 
dergelijke stelling komt niet sympathiek over. Zowel de ouders zelf als de rechter 
zullen hier moeite mee hebben. 9 4 Tegelijkertijd is de beslissing van de ouders om 
geen k ind te krijgen doorkruist en is hen in zoverre schade toegebracht. Di t aspect 
wordt echter niet verdisconteerd in een op een compensatiefunctie gebaseerde benade
ring. 

De rechtshandhavingsfunctie kan hier uitkomst bieden. Vanuit dit perspectief staat 
niet het eventuele leed van de ouders centraal, maar het feit dat ze i n hun beslissings
vrijheid zijn aangetast. Gezinsuitbreiding betekent een ingrijpende verandering van 
het persoonlijke leven en vormt derhalve mijns inziens een inbreuk op de privacy. 9 5 

89 Lindenbergh, 1998, p. 161; Verheij, VR 1998, p. 355. Het Duitse BGH heeft in die zin beslist. Zie BGH 
18-3-1980, NJW1980, p. 1452 en BGHZ 86,240 (18-1-1983). Het BGH kwalificeerde ongewenste zwanger
schap als een 'Körperverletzung' die op grond van par. 847 BGB recht gaf op smartengeld. Aan deze 
extensieve interpretatie van het begrip 'Körper' lag de overweging ten grondslag dat anders "(...) das 
Recht am eigenen Körper als gesetzlich ausgeformter Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht 
hinreichend geschützt wäre." (BGH 18-3-1980, NJW 1980, p. 1453). In Engeland wordt ook smartengeld 
toegekend wegens het met de zwangerschap en bevalling verbonden leed, zie Udale v. Bloomsbury H.A. 
(1983), 1 WLR 1098. Stoiker, 1988, p. 156 wil wel smartengeld toekennen wegens de angst en pijn van 
een nieuwe sterilisatie, maar niet voor de angst en pijn die het gevolg is van de bevalling. 

90 Hartlief, Vrb 1997, p. 35; Verheij, VR 1998, p. 355. 
91 HR 8 september 2000, NJ 2000, 734, nt. ARB. Aan dit arrest lag overigens geen 'wrongful birth' ten 

grondslag. De handicap van het kind was het gevolg van een medische fout bij een operatie die na de 
geboorte plaatsvond. Zie over deze uitspraak hiervoor nr. 174. 

92 Zie Hijma, Wrongful birth, AA 1997, nr. 6, p. 431-438; Van Roermund, RW 1997, p. 1313-1318 en idem, 
RM Themis 1998, p. 3-10; Sutorius, Lijftogt, Leijten, Hirsch Ballin, Nieuwenhuis, Legemaate, Verdonk 
en Cobben, NJB 1997, p. 475-481 en reacties van Heida en Slot in NJB1997, p. 1176-1177; Stoiker, WPNR 
6262 (1997), p. 191-196 en zijn annotatie in A&V 1997, p. 102; Vansweevelt, NTBR 1997, p. 320-325. 

93 Dit laatste argument is ook opgevoerd tegen vergoeding van vermogensschade. De Hoge Raad over
woog daartegen in rov. 3.9 van HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145, nt. CJHB onder meer: "In de tweede 
plaats is het voorkomen van vooralsnog anonieme gezinsuitbreiding iets van geheel andere orde dan 
het niet wensen of aanvaarden van het kind als het eenmaal zijn individuele menselijke identiteit heeft 
verkregen." 

94 Nog afgezien van eventuele latere reacties van het kind in kwestie. 
95 'Wrongful birth' vormt derhalve het spiegelbeeld van affectieschade. In het ene geval bestaat de inbreuk 

op de privacy uit een ongewenste uitbreiding van het gezin, in het andere geval wordt de inbreuk 
gevormd door een ongewenst wegvallen van een ander. 
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Meer specifiek zou men kunnen stellen dat het recht op privacy een 'recht op gezins
planning' insluit. 9 6 Het eerste gezichtspunt wijst derhalve in de richting van toeken
ning van smartengeld ter rechtshandhaving. Verder is de zelfbeschikking ten aanzien 
van de wijze waarop men zijn leven gestalte w i l geven door de geboorte van een 
ongepland kind (blijvend) doorkruist. A a n het tweede gezichtspunt valt daarom 
eveneens een argument te ontlenen voor de toekenning van smartengeld ter rechts
handhaving. Tegen vergoeding van immateriële schade pleit vooral dat de zelfbeschik
king van de ouders al wordt gehandhaafd door de vordering tot vergoeding van 
vermogensschade. Opvoedingskosten en gederfde inkomsten komen namelijk i n 
beginsel voor vergoeding i n aanmerking. 9 7 Het zal hier om aanzienlijke bedragen 
gaan en een naar verhouding gering bedrag aan smartengeld wegens schending van 
het recht op gezinsplanning voegt daaraan weinig toe. 

Persoonlijk zou ik er geen moeite mee hebben om steeds smartengeld toe te kennen 
wegens een inbreuk op het recht op gezinsplanning. De keuze om al dan niet kinde
ren te krijgen, is één van de meest fundamentele beslissingen die een mens kan ne
men. Extra rechtshandhaving (naast vergoeding van vermogensschade) is tegen die 
achtergrond mijns inziens verdedigbaar. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat er 
hier geen sprake is van ernstig handhavingstekort. 9 8 Afzien van verdere rechtshand
having door geen smartengeld toe te kennen, is derhalve eveneens een verdedigbaar 
standpunt. 9 9 

3.7 'Wrongful l i fe ' 

398 'Wrongful life' wordt vaak in één adem genoemd met het hiervoor in nr. 397 
behandelde probleem van 'wrongful birth'. Het verschil met 'wrongful birth ' is dat de 
'wrongful life'-vordering niet door de ouders van het ongewenst geboren k ind wordt 
ingesteld, maar door het ongewenste k ind zelf. Het k ind is namelijk ernstig gehandi
capt en vordert schadevergoeding (zowel vermogensschade als smartengeld) wegens 
een leven vo l lijden. Achtergrond van de 'wrongful life'-vordering is vaak een medi
sche fout die er op neerkomt dat ouders niet op de hoogte zijn gesteld van de moge
lijkheid dat hun kind ten gevolge van een genetische afwijking erfelijk belast is 
('wrongful genetic counselling'). Namens het k ind wordt betoogd dat indien de arts 

96 In Duitsland is in de literatuur in dit verband voorgesteld om een 'Recht auf Familienplanung' te 
erkennen. Voor wat betreft vergoeding van immateriële schade is de jurisprudentie hier niet in mee 
gegaan, zie BGHZ 86,240 (18-1-1983) en met verwijzingen Staudinger-Hager, 1999, par. 823, Rz C 245. 

97 HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145, nt. CJHB. Opvoedingskosten worden overigens slechts tot het acht
tiende levensjaar vergoed. 

98 Hierin wijkt de inbreuk op de privacy door gezinsuitbreiding af van de inbreuk op de privacy door 
overlijden of ernstige verwonding van een gezinslid (affectieschade). Verder is er er in het geval van 
affectieschade een gerede kans dat nauwe verwanten ernstig leed ondervinden. Of de Hoge Raad 
ongewenste gezinsuitbreiding als een inbreuk op de privacy wil zien is de vraag nu hij een ernstige 
verwonding niet als zodanig ziet, zie het baby Joost-arrest (HR 8 september 2000, NJ 2000,734, nt. ARB). 
Zie over dit arrest hiervoor nr. 174. 

99 Dit is slechts anders in geval van verkrachting. In dat geval is mijns inziens — los van andere vorderin
gen tot schadevergoeding — steeds plaats voor een aparte vergoeding van immateriële schade. 
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de ouders tijdig had ingelicht, zij voor een afbreking van de zwangerschap zouden 
hebben gekozen. 

De 'wrongful life'-vordering is nog meer omstreden dan de 'wrongful birth'-vorde-
r ing . 1 0 0 Een belangrijk bezwaar tegen toewijzing van deze vordering is dat niet goed 
te bepalen is wat de schade van het gehandicapte k ind is. A l s geen medische fout was 
gemaakt, was het k ind immers niet geboren. Het is daarom niet mogelijk om ter 
bepaling van de schade een vergelijking te maken tussen de huidige situtatie en de 
hypothetische situatie zoals die zich had ontwikkeld zonder de fout. De compensa
tiefunctie verschaft derhalve geen duidelijke basis voor schadevergoeding. Het is dit 
probleem dat i n de Nederlandse literatuur vaak onoverkomelijk wordt geacht. 1 0 1 De 
Hoge Raad heeft zich nog niet over de 'wrongful life'-vordering hoeven uit te spre
ken. 1 0 2 

Omdat het bestaan van schade niet valt te verifiëren, is de toekenning van schade
vergoeding op grond van de compensatiefunctie niet goed mogelijk. Sommige auteurs 
zijn bereid om over dit dogmatische struikelblok heen te stappen. 1 0 3 Omdat vaststaat 
dat het k ind een leven vol lijden tegemoet gaat en met ernstige beperkingen heeft te 
kampen, dient schadevergoeding volgens hen mogelijk te z i jn . 1 0 4 

Benadering van de 'wrongful life'-problematiek vanuit het standpunt van de rechts-
handhavingsfunetie leidt mijns inziens eveneens tot het oordeel dat er geen plaats is 
voor schadevergoeding. Struikelblok is nu niet de bepaling van de (omvang van de) 
schade, maar het ontbreken van een welomschreven al dan niet grondwettelijk recht 
waarop inbreuk is gemaakt. Er bestaat immers geen gepositiveerd recht om gezond 
(of anders helemaal niet) geboren te worden. 1 0 5 Omgekeerd is het eerder zo dat toe
kenning van schadevergoeding in wezen leidt tot erkenning van een dergelijk recht. 
Erkenning van het recht om gezond of in het geheel niet ter wereld te komen, is 
echter problematisch omdat het botst met de bevoegdheid van de ouders om niet tot 
een abortus te besluiten. Erkenning van een recht om gezond geboren te worden, lijkt 
te leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid van ouders jegens hun kinderen voor 

100 In Frankrijk geeft 'wrongful life' wel recht op schadevergoeding, zie Cass. Ass. plén. 17-11-2000, JCP 
2000, II, 10438, note Chabas. 

101 Stolker, 1991, p. 14-16; Stolker, Levine, A&V 1997, p. 42-44; Hol, AA 1996, p. 276. Sluyters, 1990, p. 
142-144 is ook van mening dat de onmogelijkheid de schade te bepalen in de weg staat aan toewij
zing van de 'wrongful life-vordering'. Hij geeft er echter de voorkeur aan de afwijzing te stoelen op 
de afwezigheid van een rechtsplicht van de arts ten opzichte van het (ongeboren) kind. Een dergelij
ke rechtsplicht zou volgens hem neerkomen op een plicht het leven van het kind te voorkomen of 
beëindigen. 

102 In de lagere rechtspraak is alleen te wijzen op Rb Den Haag 2 februari 2000, L&S 2000, p. 38. Deze 
zaak betrof echter geen 'echte' 'wrongful life'-vordering omdat het kind niet had gesteld schadever
goeding te willen hebben omdat het geboren was. Het maakte geen bezwaar tegen zijn geboorte, 
maar slechts tegen zijn handicap. Deze uitspraak — waartegen hoger beroep is ingesteld — is becom
mentarieerd door Lindenbergh, TVP 2000, p. 31-36 en Slabbers, Vrb 2000, p. 61-65. 

103 Zie Schoonenbergh, 1986, p. 61-78; Schoordijk, 1988, p. 129-143 en idem, NTBR 2001, p. 212-218 en 
Van, 1996, p. 107. 

104 Sluyters, 1990, p. 145 betoogt daarentegen dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om 
te zorgen dat gehandicapten een menswaardig bestaan hebben. 

105 Van, 1996, p. 108 ziet hier geen bezwaar. Het recht van het kind om gezond ter wereld te komen is 
volgens hem een logisch uitvloeisel van de plicht van de ouders om te waken over de gezondheid 
van het ongeboren kind. 
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hun beslissing om niet te aborteren, hoewel zij wisten dat hun k ind gehandicapt zou 
z i jn . 1 0 6 A l s kinderen hun ouders niet aansprakelijk kunnen stellen, lijkt niet goed 
verdedigbaar dat zij een arts of ziekenhuis wel aansprakelijk zouden kunnen stellen. 
Bij het ontbreken van een (eventueel) te handhaven recht ontvalt de basis aan rechts-
having en dus ook aan de eventuele toekenning van smartengeld ter rechtshandha
ving. M e n komt derhalve eenvoudig niet toe aan de hier gepresenteerde gezichtspun
tenanalyse. 

3.8 Vernie t ig ing van sperma 

399 In Duitsland heeft het B G H vergoeding van immateriële schade toegekend i n een 
geval waarin sperma was vernietigd. 1 0 7 In deze zaak had een man zijn sperma laten 
invriezen i n een ziekenhuis voorafgaand aan een operatie die hem onvruchtbaar zou 
maken. Door een fout in het ziekenhuis werd het sperma vernietigd zodat de man een 
aantal jaren later geen kind kon krijgen toen hij dat wilde. Het B G H kende een smar
tengeld van D M 25.000 toe. 1 0 8 In Nederland is niet geheel duidelijk of i n dit geval 
recht op smartengeld bestaat. Broekhuijsen-Molenaar heeft betoogd dat dit het geval 
is. Volgens haar heeft een man een persoonlijkheidsrecht met betrekking tot zijn 
sperma. Hieruit vloeit een gebruiksrecht voort. 1 0 9 Het persoonlijkheidsrecht wordt 
gerechtvaardigd door het feit dat sperma genetisch materiaal bevat. Vernietiging van 
het sperma komt vervolgens neer op een persoonsaantasting in de z in van art. 6:106 
l i d 1 sub b B W . Lindenbergh noemt dit geval, maar laat de kwestie voor het overige 
i n het midden. 1 1 0 Hij lijkt wat betreft 'voortplantingsperikelen' (onder meer 'wrong-
ful birth') slechts recht op smartengeld te wi l len toekennen wanneer er sprake is van 
leed dat voldoende verband houdt met schending van de lichamelijke integriteit. De 
vernieting van sperma zou i n die optiek geen recht op smartengeld geven. 

In navolging van de Duitse jurisprudentie ben ik van mening dat de vernietiging 
van sperma recht dient te geven op smartengeld. Bij afwezigheid van fysiek letsel en 
derhalve van objectiveerbaar leed is de reden hiervoor slechts i n de rechtshandha-
vingsfunctie te vinden. De onmogelijkheid zich voort te planten, kan worden gezien 
als een inbreuk op de privacy. 1 1 1 Door vernietiging van sperma wordt de zelfbe
schikking die aan een ieder toekomt ten aanzien van de eigen voortplanting immers 
op niet meer ongedaan te maken wijze doorkruist (tweede gezichtspunt). Bovendien 
beschikt de benadeelde over geen enkel ander middel om te reageren op zijn geschon-

106 Met name Schut, RMTh 1987, p. 1-4 acht dit bezwaarlijk. 
107 BGH 9-11-1993, VersR 1994, p. 55. 
108 De vernietiging van het sperma werd als 'Körperverletzung' gekwalificeerd zodat de grondslag van 

het smartengeld par. 847 I BGB was. Het BGH had er ook voor kunnen kiezen de vergoeding van 
immateriële schade direct op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' te baseren, maar daarmee was 
spanning ontstaan met de eerdere afwijzing van het 'Recht auf Familienplanung' (BGHZ 86,240, (18-
1-1983)), zie Laufs en Reiling, NJW 1994, p. 775-776. Zie voor het 'Recht auf Farnilienplanung' 
hierboven nr. 397. 

109 Broekhuijsen-Molenaar, 1995, p. 161-166. 
110 Lindenbergh, 1998, p. 160-162. 
111 Vgl. hetgeen hierboven in nrs. 395 en 397 is gezegd. 
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den recht (vierde gezichtspunt). Hoogstens kan hij het reeds voor de conservering van 
zijn sperma betaalde geld terugkrijgen, maar daarmee is natuurlijk niets gewonnen. 
Verder is voorstelbaar, hoewel niet bewijsbaar, dat de benadeelde vrij ernstig verdriet 
ondervindt als gevolg van de gang van zaken (zevende gezichtspunt). 

A l met al lijkt mij de toekenning van smartengeld verdedigbaar. Vasthouden aan 
het vereiste dat er sprake moet zijn van lichamelijk letsel zou bovendien tot rechtson
gelijkheid leiden. Een vrouw die bijvoorbeeld ten gevolge van een foutief uitgevoerde 
abortus onvruchtbaar wordt, zou namelijk in principe wel recht hebben op smarten
geld. Door vast te houden aan het vereiste van inbreuk op de fysieke integriteit wordt 
verhuld waar het werkelijk om gaat, namelijk om doorkruising van de zelfbeschikking 
ten aanzien van de voortplanting. 

3.9 Informatieverschaffing en informatieonthouding 

400 In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke plicht tot het verschaffen of het 
onthouden van informatie. Naar mijn mening geeft de schending van een dergelijke 
verplichting in sommige gevallen bij wijze van rechtshandhaving recht op smarten
geld. 

Allereerst legt art. 7:448 B W aan de arts een informatieplicht op jegens de patiënt. 
De arts moet de patiënt duidelijk inlichten over de aard en de risico's van een voorge
stelde medische behandeling zodat de laatste een weloverwogen keuze kan maken. 
Schendt de arts deze verplichting, dan is mijns inziens verdedigbaar dat de patiënt 
recht heeft op smartengeld. Ar t . 7:448 B W geeft namelijk uitdrukking aan de gedachte 
dat de patiënt met betrekking tot zijn eigen lichaam een recht op zelfbeschikking heeft 
en om dit te kunnen uitoefenen, dient hij geïnformeerd te z i jn . 1 1 2 Niet-nakoming van 
de informatieplicht van art. 7:448 B W vormt dus een aantasting van de zelfbeschikking 
met betrekking tot het eigen lichaam. Gezichtspunt twee wijst derhalve in de richting 
van toekenning van smartengeld. Hiertegen valt aan te voeren dat schending van deze 
informatieplicht soms wordt gehandhaafd door een vordering tot schadevergoeding 
wegens letsel. Indien het risico dat aan een bepaalde operatie kleeft z ich namelijk heeft 
verwezenlijkt en een patiënt daardoor schade lijdt in de vorm van fysiek letsel, heeft 
hij recht op vergoeding daarvan indien hij kan aantonen dat hij van tevoren niet was 
geïnformeerd over de aan de operatie inherente risico's. Er is dus geen sprake van een 
totaal gebrek aan handhaving. Verdedigbaar is echter dat een vordering tot smarten
geld gewenst is om het recht op zelfbeschikking met betrekking tot het eigen lichaam 
volledig tot zijn recht te laten komen. 

Het recht op zelfbeschikking met betrekking tot het eigen lichaam wordt niet altijd 
(indirect) gehandhaafd door de vordering tot vergoeding van letselschade. Het kan 
op het eerste gezicht onbillijk schijnen om bij een geslaagde operatie toch smartengeld 

112 Zelfbeschikking is een waarde die in het gezondheidsrecht een belangrijke plaats inneemt. Volgens 
Leenen is zelfbeschikking een rechtsbeginsel dat, hoewel het niet als zodanig in de grondwet is 
neergelegd, de rechtsvorming niettemin doortrekt, zie Leenen, 2000, hoofdstuk 3. Hoewel hij zelfbe
schikking als een beginsel ziet, hanteert Leenen wel de term zelmeschikkingsrecht (p. 32). Zie kritisch 
Sluyters, 1985. 
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toe te kennen, maar dat is niet onder alle omstandigheden het geval. Denk bijvoor
beeld aan de situatie dat een kankerpatiënt wordt geopereerd zonder dat hij op de 
hoogte is gesteld van een alternatieve behandeling door middel van bestraling. Ook 
als de operatie geslaagd is, is een recht op smartengeld niet per definitie onrede
l i jk . 1 1 3 Een ander (extremer) voorbeeld spreekt wellicht nog meer tot de verbeelding. 
Stel dat een arts in het kader van een bepaalde maagoperatie ook 'bij wijze van voor
zorgsmaatregel' de blinde darm van de patiënt weghaalt. Hoewel de patiënt hier, 
indien de operatie geslaagd is, niet slechter van wordt, lijkt smartengeld ter rechts
handhaving mij zonder meer verdedigbaar. 

De patiënt dient aannemelijk te maken dat indien hij we l juist zou zijn geïnfor
meerd, hij geen toestemming zou hebben gegeven voor de desbetreffende medische 
ingreep. Relevant zijn in dat verband 1 1 4 : 
1 de aard en de ernst van de risico's die aan de zonder 'informed consent' uitge

voerde medische ingreep kleven; 
2 de vraag of het gaat om een medisch geïndiceerde ingreep of een medisch niet-

gémdiceerde ingreep; 
3 de aanwezigheid van reële alternatieven. 
Eén of meer van deze omstandigheden kunnen de stelling van de patiënt dat hij geen 
toestemming zou hebben gegeven onderbouwen en bepalen tevens de ernst van de 
inbreuk op de zelfbeschikking. 

De omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. Door het opdringen van onge
wenste informatie wordt namelijk eveneens inbreuk gemaakt op de zelfbeschikking 
van de patiënt. Een patiënt heeft — in beginsel — het recht om niet op de hoogte te 
worden gebracht (art. 7:449 B W ) . 1 1 5 Licht de arts hem ten onrechte toch in , dan han
delt hij i n strijd met de uitdrukkelijke w i l van de patiënt en tast zo diens zelfbeschik
king aan. Een zo grove veronachtzaming van zijn w i l geeft de patiënt naar mijn 
mening krachtens de rechtshandhavingsfunctie recht op smartengeld. Hiervoor pleit 
niet alleen de aantasting van zelfbeschikking van de patiënt (tweede gezichtspunt), 
maar vooral ook dat het recht op 'niet-weten' zonder een recht op smartengeld i n het 
geheel niet gehandhaafd zou worden (vierde gezichtspunt). 

Tenslotte is verdedigbaar dat vernietiging van informatie onder omstandigheden 
recht geeft op smartengeld. Ik denk daarbij aan een variant van het geval dat ten 
grondslag lag aan het Valkenhorst II-arrest.116 Eiseres i n deze zaak vorderde van 

113 Vgl. Verheij, RMTh 1998, p. 349 en Giesen, 1999, p. 82. Interessant in dit verband is Hof Amsterdam 
19 februari 1998, TvG 1998, 48. In deze zaak werd een patiënt niet geïnformeerd over het feit dat 
door een bepaalde behandeling de kans op slokdarmspataderen zou toenemen. De patiënt kreeg 
later een slokdarmbloeding. Het Hof liet de toekenning van een voorschot op de (immateriële) 
schade door de president in kort-geding in stand. Het nam tot uitgangspunt dat niet aannemelijk 
is geworden dat indien de patiënt wel zou zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van slokdarm
bloedingen deze voorkomen hadden kunnen worden. Derhalve had de tekortkoming van het zieken
huis geen lichamelijk letsel tot gevolg gehad. Het Hof overwoog vervolgens dat doordat de patiënt 
niet op de hoogte was gesteld de slokdarmbloeding voor hem volkomen onverwacht kwam en dat 
hem daardoor onnodig leed was toegebracht. Voorts overwoog het Hof dat door het achterhouden 
van de informatie de patiënt in zijn zelfbeschikkingsrecht en daardoor in zijn persoon was aangetast. 

114 Giesen, 1999, p. 48-49. 
115 Vgl. voor Duitsland Larenz/Canaris, 1994, par. 80 II, p. 514 met verwijzingen. 
116 HR 15 aprü 1994, NJ 1994, 608, nt. WH-S. 
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Valkenhorst inzage in de in het verleden door haar moeder verstrekte gegevens om
trent haar vader. Valkenhorst was de rechtsopvolger van Moederheil, een Rooms-
katholieke inrichting met als doelstelling het verlenen van zorg en begeleiding aan 
ongehuwde moeders en hun kinderen. De moeder van eiseres was daar destijds 
bevallen. Valkenhorst weigerde opening van zaken te geven, aangezien de nog leven
de moeder van eiseres daartoe geen toestemming had gegeven. De Hoge Raad stelde 
de eiseres in het gelijk door erkenning van een 'recht op afstammingskennis'. Di t recht 
leidde de Hoge Raad af uit het aan een aantal grondrechten ten grondslag liggende 
algemene persoonlijkheidsrecht. 1 1 7 Stel nu — in afwijking van wat in werkelijkheid 
is gebeurd — dat Valkenhorst de gegevens die zij bezat over de identiteit van de vader 
van eiseres zou hebben vernietigd, zodat eiseres hier nooit meer kennis van zou 
kunnen nemen. In dat geval lijkt mij dat de toekenning van smartengeld ter rechts
handhaving de enige mogelijkheid is om het recht op afstammingskennis meer dan 
een lege huls te doen zijn. De feiten die aan het Valkenhorst Il-arrest ten grondslag 
lagen waren vrij bijzonder, maar niet ondenkbaar is dat het recht op afstam
mingskennis relevant zal blijken te zijn voor mensen die gegevens over hun zaaddo
nor proberen te achterhalen. Indien een spermabank de desbetreffende gegevens in 
strijd met daarvoor in de toekomst geldende wettelijke bepalingen heeft vernietigd, 
bestaat mijns inziens aanleiding voor de toekenning van smartengeld ter handhaving 
van het recht op afstammingskennis. 1 1 8 

Meer i n het algemeen lijkt overigens vergoeding van immateriële schade wegens 
vernietiging van bewijsmateriaal niet noodzakelijk i n het kader van de rechtshandha
ving. Vernietigt bijvoorbeeld in een procedure wegens beroepsaansprakelijkheid een 
arts het medisch dossier van zijn patiënt en komt deze daardoor in ernstige bewijspro-
blemen, dan kan de rechter hierop reageren door een omkering van de bewijslast met 
als waarschijnlijk gevolg dat de arts aansprakelijk wordt gehouden. 

3.10 Omgangsrecht, informatierecht en consultatierecht 

3.10.1 Algemeen 
401 Bij wet van 6 april 1995 1 1 9 is i n titel 15 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek een rege
l ing opgenomen betreffende het omgangsrecht, het informatierecht en het consultatie
recht. 1 2 0 Volgens art. 1:377a l i d 1 B W hebben het k ind en de niet met het gezag be-

117 Zie hiervoor nr. 27. Art. 7 van het Verdrag inzake de rechten van het kind geeft een kind overigens 
ook het recht zijn of haar ouders te kennen. 

118 Het wetsvoorstel van de Wet donorgegevens kunstmatige inseminatie (oorspronkelijk wetsvoorstel 
TK 1992-1993, 23 207, nr. 2, en gewijzigd wetsvoorstel EK 2000-2001, 23 207), voorziet niet in een 
specifiek privaatrechtelijk rechtsmiddel in geval van onzorgvuldige vernietiging van donorgegevens. 
Paragraaf 4 van het wetsvoorstel bevat slechts enige strafrechtelijke bepalingen. 

119 Stb. 1995, 240. 
120 Ten onrechte ontbreekt het consultatierecht in het opschrift van titel 15, zie Asser-De Boer, 1998, nr. 

1024. Voor deze wet bestond een omgangsrecht op basis van art. 1:161a BW dat was ingevoerd bij 
wet van 13 september 1990, Stb. 482. Voor de totstandkoming van deze wettelijke regeling had de 
rechter deze rechten al gedeeltelijk gerealiseerd op basis van art. 8 EVRM waar hij in de familierech
telijke context directe werking toekende (Asser-De Boer, 1998, nrs. 1002,1022). Met deze wettelijke 
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laste ouder recht op omgang met elkaar. 1 2 1 Krachtens art. 1:377b B W en art. 1:377c 
B W heeft de niet met het gezag belaste ouder recht op informatie jegens de ouder die 
met het gezag is belast en jegens derden die daarover beroepshalve beschikken. Te 
denken valt met name aan zaken die met de school samenhangen, zoals schoolkeuze, 
leerprestaties, medische kwesties en financiële aangelegenheden. 1 2 2 Op grond van 
art. 1:377b l id 1 B W heeft de niet met het gezag belaste ouder tevens een consultatie
recht over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermo
gen van het k ind . 1 2 3 De niet met het gezag belaste ouder wordt zo in de gelegenheid 
gesteld om betrokken te blijven bij de opvoeding van zijn kind. 

Consultatie gaat verder dan informatie. Voorafgaande aan de consultatie dient de 
verzorgende ouder de niet met het gezag belaste ouder te informeren, niet alleen over 
de relevante omstandigheden, maar ook omtrent de motieven die hij heeft om de 
bestaande toestand te wijzigen. Consultatie impliceert dat de verzorgende ouder de 
opvattingen van de andere ouder in overweging neemt. 

3.10.2 Rechtshandhavingsperspectief 
402 Het lijkt mij dat op grond van de rechtshandhavingsfunctie de toekenning van 
smartengeld op grond van art. 6:106 l id 1 sub b B W verdedigbaar is i n geval van 
schending van een omgangs-, informatie- of consultatierecht. 1 2 4 Het gaat om rechten 
met een persoonlijk karakter waaraan een hoge juridische status toekomt 1 2 5 en die 
derhalve een zo effectief mogelijke bescherming verdienen. Dit klemt te meer nu de 
Nederlandse overheid volgens jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens een positieve verplichting heeft om het recht op omgang te verzekeren 
en het Hof in geval van schending bereid is smartengeld toe te kennen. 1 2 6 De zelfbe
schikking van de niet met het gezag belaste ouder wordt met name ernstig aangetast 
wanneer hij zijn kind(eren) niet ziet doordat een omgangsregeling niet wordt nage-

regeling is overigens geen einde gekomen aan de directe werking van art. 8 EVRM. De rechter zal 
het nieuwe recht kunnen en moeten toetsen aan dit artikel (Asser-De Boer, 1998, nr. 1004). 

121 De omgangsproblematiek speelt overigens niet alleen ten aanzien van niet met het gezag belaste 
ouders. In geval van een ondertoezichtstelling kan ook de met het gezag belaste ouder hier mee te 
maken krijgen, zie art. 1:263a BW en art. 1:263b BW en Asser-De Boer, 1998, nrs. 858-859. 

122 Asser-De Boer, 1998, nr. 1022. 
123 Asser-De Boer, 1998, nr. 1024. 
124 Onder omstandigheden valt mijns inziens een recht op smartengeld te baseren op art. 6:106 lid 1 sub 

a BW. Bijvoorbeeld wanneer een kind onder invloed van de met het gezag belaste ouder zich een 
zo negatief beeld vormt van de omgangsgerechtigde ouder dat de rechter op grond van art. 1:377a 
lid 3 sub c BW het recht op omgang ontzegt. Dit geldt ook indien een omgangsregeling met het oog 
op de belangen van het kind moet worden beëindigd, omdat de met het gezag belaste ouder zijn 
of haar woede over de omgangsregeling afreageert op het kind. Natuurlijk kan dit wellicht leiden 
tot een wijziging van het ouderlijk gezag, maar dit hoeft niet en in de tussentijd komt het 'family 
life' van het kind en de niet met het gezag belaste ouder in het gedrang. Het betreft hier echter vrij 
specifieke gevallen en in de praktijk zullen de misdragingen van de met het gezag belaste ouder 
bovendien niet altijd eenvoudig te bewijzen zijn. Ter handhaving van omgangsrechten biedt art. 
6:106 lid 1 sub a BW derhalve onvoldoende mogelijkheden. 

125 Deze rechten zijn immers uitwerkingen van het recht op 'family life' zoals onder meer neergelegd 
in art. 8 EVRM. 

126 Publ. ECHR 23 september 1994, Series A, vol. 299. 
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leefd. Het eerste en het tweede gezichtspunt vormen dan ook argumenten voor ver
goeding van immateriële schade. 

Tegen vergoeding van immateriële schade lijkt op het eerste gezicht vooral de 
aanwezigheid van andere handhavingsmiddelen te pleiten (vierde gezichtspunt). 
Hoewel de wet geen afzonderlijke handhavingsmiddelen kent, staat de niet met het 
gezag belaste ouder ook weer niet helemaal met lege handen. O m een omgangsrege
l ing af te dwingen, kan i n de eerste plaats aan een bevel tot afgifte ex art. 812-813 
R v 1 2 7 worden gedacht, reële executie derhalve, zonodig met hulp van de sterke arm. 
Volgens De Boer verzet art. 812 Rv zich hier niet tegen, hoewel de regeling eigenlijk 
is bedoeld voor gevallen waarin de openbare orde meer op de voorgrond staat.1 2 8 

In de tweede plaats valt te denken aan een veroordeling tot nakoming met een 
dwangsom als stok achter de deur. 1 2 9 In de derde plaats kan het frustreren van een 
omgangsregeling leiden tot vermindering of ontzegging van de echtgenotenalimentatie 
(art. 1:157 l i d 1 en art. 1:401 BW). In de vierde plaats kan zelfs lijfsdwang worden 
toegepast. In de vijfde plaats kan als sanctie ook worden gedacht aan opschorting van 
de alimentatiebetaling. In de zesde plaats kunnen onder omstandigheden kinderbe
schermingsmaatregelen worden toegepast: ondertoezichtstelling (eventueel met uit
huisplaatsing), ontheffing en ontzetting. Tenslotte kan de ouder die recht heeft op 
omgang met het k ind trachten het gezag te wijzigen of daarmee dreigen. Dit is strikt 
genomen echter geen middel tot nakoming, maar een algehele wijziging van de situa
tie. 1 3 0 Wat met betrekking tot het omgangsrecht geldt, gaat mutatis mutandis op 
voor het informatierecht en het consultatierecht. 1 3 1 In vergelijking met het afdwingen 
van een omgangsrecht is het afdwingen van een informatierecht minder problema
tisch, nu dit i n de meeste gevallen geen ernstig nadeel zal toebrengen aan de belangen 
van het k ind . 1 3 2 Dit geldt in gelijke z in voor het consultatierecht. Ten aanzien van 
het consultatierecht merkt De Boer nog op dat de rechter de met het gezag belaste 
ouder kan verbieden de bestaande situatie te wijzigen zolang deze de consultatieplicht 
niet nakomt (art. 3:296 B W jo art. 3:326 B W ) . 1 3 3 

De handhavende kracht van deze civielrechtelijke reactiemogelijkheden is evenwel 
vrij beperkt. Ten eerste is niet altijd sprake van echtgenotenalimentatie: beëindiging, 
vermindering of opschorting daarvan is daarom geen algemeen mogelijke reactie. 
Voorts is lijfsdwang, zoals De Boer terecht aangeeft, vaak niet i n het belang van het 

127 Art. 812 Rv luidt voor zover hier van belang als volgt: "Iedere beschikking betreffende de gezagsuit
oefening over minderjarigen (...) geeft degene aan wie deze minderjarigen ingevolge de beschikking 
tijdelijk of blijvend worden toevertrouwd, van rechtswege het recht tot het aan hem den afgeven van 
deze minderjarigen, zonodig met behulp van de sterke arm." Art. 813 Rv luidt voor zover hier van 
belang als volgt: "1. Het openbaar ministerie verleent zo nodig zijn medewerking: (...) c. tot de 
afgifte van minderjarigen, als bedoeld in artikel 812; (...)" 

128 Asser-De Boer, 1998, nr. 1012. 
129 Vgl. bijv. HR 14 april 2000, NJ 2000, 358. 
130 Asser-De Boer, 1998, nr. 1012. 
131 Asser-De Boer, 1998, nrs. 1022 en 1024. 
132 Asser-De Boer, 1998, nr. 1022. 
133 Asser-De Boer, 1998, nr. 1024. 
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k ind . 1 3 4 Slechts in zeer extreme gevallen van niet-nakoming van een omgangsrege
l ing zal de rechter hiertoe overgaan. Dit middel vormt derhalve geen passend ant
woord op de naar verhouding lichtere vergrijpen van schending van het informatie-
en consultatierecht. De effectiviteit van oplegging van een dwangsom is beperkt indien 
de onwillige ouder onvermogend is. Bovendien moet ter verkrijging van deze moge
lijkheid eerst de gang naar de rechter worden gemaakt. Voorts is gezagswijziging niet 
altijd mogelijk omdat de andere ouder niet steeds bereid of in staat is om het k ind te 
verzorgen. 1 3 5 Voorwaarde voor de toepassing van een kinderbeschermingsmaatregel 
is dat aan de daarvoor vereiste gronden is voldaan. Dat is vanzelfsprekend niet altijd 
het geval. Tenslotte kan onwi l van de met het gezag belaste ouder i n verband met het 
belang van het k ind ook leiden tot een (tijdelijke) ontzegging van omgang met de 
andere ouder. 1 3 6 De onwillige ouder wordt aldus voor zijn onwi l beloond. 

De beperkte effectiviteit van de genoemde handhavingsmiddelen maakt het mijns 
inziens verdedigbaar dat smartengeld ter rechtshandhaving wordt toegekend. 1 3 7 De 
hoogte van het smartengeld wordt aan de hand van de billijkheid vastgesteld en de 
rechter heeft dus voldoende ruimte om rekening te houden met de financiële omstan
digheden van de met het gezag belaste ouder die het omgangs-, informatie- of consul
tatierecht van de andere ouder frustreert.1 3 8 Dit betekent dat de toekenning van 
smartengeld, evenals de oplegging van een dwangsom, niet effectief is bij onvermo
gendheid van de aansprakelijke ouder. Los daarvan vormt een recht op smartengeld 
een goede aanvulling op de mogelijkheid een dwangsom op te leggen aangezien dat 
laatste alleen voor de toekomst werkt en bovendien door de rechter in een procedure 
moet worden opgelegd. 1 3 9 

Voor het welzijn van het k ind hoeft tenslotte niet te worden gevreesd. De met het 
gezag belaste ouder mag bijvoorbeeld de eventuele kinderalimentatie niet aanwenden 
ter delging van het smartengeld. Doet hij dat toch en wordt het k ind op die manier 

134 Asser-De Boer, 1998, nr. 1012. Gevangeimeming van de met het gezag belaste ouder kan een trauma
tiserend effect op het kind hebben. Voorts is denkbaar dat hij de niet met het gezag belaste ouder 
voor de gevangenneming verantwoordelijk stelt hetgeen hun relatie niet ten goede zal komen. 
Tenslotte kan lijfsdwang als direct gevolg hebben dat het kind zijn verblijfsplaats verliest en elders 
moet worden opgevangen. Niet altijd zal de niet met het gezag belaste ouder hiertoe bereid of in 
staat zijn. 

135 Te denken valt aan een drukke baan of een kleine woning, vgl. Chin-A-Fat, 1999, p. 49. Verder valt 
te denken aan invaliditeit van de andere ouder of kan het problematisch zijn als het kind naar een 
andere school zou moeten omdat de andere ouder ergens anders woont. 

136 Asser-De Boer, 1998, nrs. 1009 en 1012. Art. 377a lid 3 sub a BW bepaalt dat de rechter het recht op 
omgang kan ontzeggen indien omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelij
ke ontwikkeling van het kind. Enkele weerstand bij de met het gezag belaste ouder vormt geen 
reden het omgangsrecht aan de andere ouder te ontzeggen. Dit is anders indien de spanningen 
dusdanig zijn dat het kind hier ernstig onder heeft te lijden. 

137 Dat met name de handhaving van omgangsrechten een probleem vomt, blijkt uit het feit dat het 
Ministerie van Justitie rechtsvergelijkend onderzoek heeft laten verrichten naar de effectuering van 
omgangsrechten, zie Chin-A-Fat, 1999. 

138 Deze omstandigheden zullen een rol spelen omdat een aansprakelijkheidsverzekeraar veelal niet zal 
uitkeren aangezien het gaat om opzettelijk onrechtmatig handelen. 

139 Hoewel niet vergeten moet worden dat de toekenning van smartengeld — evenals de oplegging van 
een dwangsom — een beperkte effectiviteit zal hebben indien de ouder die het gezag heeft onvermo
gend is. 
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benadeeld, dan kan dit tegen de met het gezag belaste ouder worden gebruikt i n het 
kader van een procedure tot wijziging van het gezag. Inningsproblemen en de kans 
op benadeling van het k ind doen zich overigens niet of in mindere mate voor indien 
het gezag bij een voogdij-instelling berust of indien derden het omgangs- 1 4 0, infor
matie- 1 4 1, of consultatierecht 1 4 2 schenden. 

Hoewel de mogelijkheid om smartengeld te vorderen de positie van de niet met 
het gezag belaste ouder enigszins zal versterken, wordt de onderhavige problematiek 
hierdoor natuurlijk niet opgelost. 1 4 3 Een zekere bescheidenheid is dan ook op zijn 
plaats. Het werkelijke probleem bestaat uit de slechte relatie tussen beide ouders en 
het meeste valt dan ook te verwachten van initiatieven om die relatie te verbete
ren. 1 4 4 Zonder overspannen verwachtingen te koesteren, kan vergoeding van imma
teriële schade echter wel een bijdrage leveren aan een betere handhaving. 

3.10.3. Hebben kinderen recht op smartengeld ter rechtshandhaving? 
403 Een interessante vraag is of ook kinderen recht op smartengeld hebben indien hun 
recht op 'family life' en met name het daaruit afgeleide omgangsrecht door de ouder 
aan wiens gezag ze zijn onderworpen systematisch wordt gefrustreerd. In aanvulling 
op de in de vorige paragraaf genoemde argumenten voor de toekenning van smarten
geld dient bedacht te worden dat zonder een goede handhaving van met name het 
omgangsrecht (jonge) kinderen kunnen vervreemden van de omgangsgerechtigde. Dit 
is niet alleen pijnlijk voor de niet met het gezag belaste ouder; het kan ook schade 
toebrengen aan (een evenwichtige emotionele ontwikkeling van) het k i n d . 1 4 5 Niet 
voor niets gaat art. 1:377a B W , waarin het recht op omgang wordt verwoord, uit van 
wederkerigheid: "Het k ind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op 
omgang met elkaar/' Het k ind is niet louter object. Dat een omgangsregeling in het 
belang van het k ind kan zijn, werd overigens al voor de erkenning van het recht op 
omgang ingezien. 1 4 6 Het zevende gezichtspunt (kans op schade en de ernst daarvan) 

140 Te denken valt ook aan familieleden van de ouder die het gezag heeft die helpen bij de schending 
van het omgangsrecht door het kind te verbergen of zelfs aan ingehuurde 'ontvoerders'. 

141 Bijvoorbeeld artsen of leraren. 
142 Art. 1:377c BW spreekt alleen van een informatierecht jegens derden, maar volgens Asser-De Boer, 

1998, nr. 1024 is denkbaar dat de consultatie verloopt door tussenkomst van een derde of dat de zorg 
van een goed hulpverlener (art. 7:465 lid 4 BW) meebrengt dat een hulpverlener contact opneemt 
met de niet met het gezag belaste ouder. 

143 Als een ouder de omgangsregeling echt wil frustreren helpt natuurlijk geen enkele prikkel, vgl. Chin-
A-Fat, 1999, p. 20. 

144 Chin-A-Fat, 1999, p. 20. Eén van de aanbevelingen is dan ook alternatieve methoden te ontwikkelen 
in de vorm van omgangsbemiddeling en totstandkoming van een omgangshuis (p. 59-61). Overigens 
is de tweede aanbeveling van het onderzoek het sanctieapparaat te versterken door frustratie van 
omgangsrechten strafbaar te stellen (p. 61-62). Zie voor een overzicht van de huidige stand van 
zaken met betrekking tot omgangsbegeleiding en voor aanbevelingen terzake Chin-A-Fat, 1998. 

145 Indicatief in dit verband is ook de hardnekkigheid waarmee een dochter heeft geprocedeerd om 
gegevens betreffende haar vader te achterhalen, zie HR 15 april 1994, NJ 1994, 608, nt. WH-S. 

146 HR 28 augustus 1939, NJ 1939,948, nt. PS. In deze zaak besliste de Hoge Raad dat het ontbreken van 
een omgangsrecht ('droit de visite') onverlet laat dat het in het belang van het kind kan zijn dat de 
band met de ouder aan wie de voogdij niet is opgedragen niet geheel wordt verbroken. Verhindert 
de voogd alle contact tussen de andere ouder en het kind dan is dat als een ernstige, de belangen 
van het kind in gevaar brengende, tekortkoming te beschouwen. 
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vormt derhalve een extra argument voor de toekenning van smartengeld ter rechts
handhaving aan kinderen. 

Een tweetal problemen doemt echter op. In de eerste plaats geeft de wet het kind 
geen eigen rechtsingang. 1 4 7 Dit betekent mijns inziens echter niet dat geen recht op 
schadevergoeding bestaat. Van een dergelijke bedoeling heeft de wetgever in elk geval 
niet blijk gegeven en bovendien staat een dergelijke verzwakking van het recht op 
'family life' op gespannen voet met art. 8 E V R M in combinatie met art. 14 E V R M 1 4 8 

(discriminatieverbod). 
Het tweede struikelblok bestaat uit de verjaringstermijn. Frustratie van een om

gangsrecht vormt een onrechtmatige daad en de verjaringstermijn bedraagt dan slechts 
vijf jaar (art. 3:310 l id 1 BW). Verdedigbaar is wellicht dat een jong k ind wiens om
gangsrecht met zijn niet met gezag belaste ouder wordt gefrustreerd zich niet direct 
realiseert wat hem is ontnomen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Di t inzicht zal 
pas op latere leeftijd komen. Volgens deze redenering zal de verjaringstermijn van vijf 
jaar van art. 3:310 l i d 1 B W niet gaan lopen op het moment dat het omgangsrecht van 
het k ind wordt geschonden. Dit artikel bepaalt namelijk voor zover hier van belang 
dat de verjaringstermijn pas aanvangt wanneer de benadeelde zowel met de schade 
als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is . 1 4 9 

Tenslotte rijst de vraag of het k ind ook smartengeld kan vorderen van de niet met 
het gezag belaste ouder die de omgangsregeling niet nakomt. Het afdwingen van de 
uitoefening van diens recht behoort volgens De Boer in het algemeen niet tot de 
mogelijkheden. Toch acht hij het niet uitgesloten dat de tot omgang gerechtigde ouder 
tot nakoming wordt gedwongen, bijvoorbeeld i n kort geding en met dreiging van een 
dwangsom. 1 5 0 Tegen die achtergrond valt een recht op smartengeld niet uit te slui
ten. 

147 Wel kan de rechter ambtshalve een omgangsrecht ontzeggen indien het kind twaalf jaar of ouder 
is en bij zijn verhoor blijk heeft gegeven van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder (art. 
1:377a lid 3 sub c BW). Tevens kan hij op grond van art. l:377g BW ambthalve beslissingen nemen 
ten aanzien van een omgangs-, informatie- of consultatierecht indien een kind twaalf jaar is of ouder 
of jonger is dan twaalf, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn 
belangen. 

148 Dit artikel luidt als volgt: "Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, 
moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, 
godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status." 

149 In een geval van schadevergoeding wegens seksueel misbruik oordeelde de Hoge Raad dat wanneer 
het niet kunnen geldend maken van de vordering te wijten is aan omstandigheden die toe te rekenen 
zijn aan de aansprakelijke persoon, de verjaringstermijn van vijf jaar niet verstrijkt, zie HR 23 
oktober 1998, NJ 2000, 15, nt. ARB onder HR 25 juni 1998, NJ 2000, 16. Hier kan weliswaar niet 
worden gesproken van psychische overmacht aan de kant van het slachtoffer welke is toe te rekenen 
aan de aansprakelijke, maar dit arrest geeft wel aan dat de termijn van vijf jaar niet keihard is. Ook 
de lange verjaringstermijn kan onder omstandigheden opzij worden gezet door de redelijkheid en 
billijkheid, zie HR 28 aprü 2000, NJ 2000, 430, nt. ARB. 

150 De Boer, NJB 1984, p. 410 en Asser-De Boer, 1998, nr. 1012. 
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3.10.4. Rechtsvergelijking Verenigde Staten 

404 Erkenning van een recht op smartengeld ter handhaving van de hier behandelde 
rechten zou een noviteit zijn in Nederland en de ons omringende landen 1 5 1 , maar 
is aanvaard in de Verenigde Staten. Daar bestaat onder omstandigheden een recht op 
smartengeld 1 5 2 wegens schending van 'visitation rights'. De achtergrond hiervan is 
dat de ouder die tot omgang is gerechtigd zonder een recht op schadevergoeding 
onvoldoende beschermd zou zijn. H i l l merkt naar aanleiding van een tweetal uitspra
ken op dat de "(...) critical factor is the helplessness of the noncustodial parent in the 
absence of tort remedy." 1 5 3 

Verschillende juridische grondslagen worden hiervoor gebruikt. 1 5 4 In de eerste 
plaats de 'tort of alienation of affections'.1 5 5 Vereist is dat er sprake is van 'wrongful 
conduct', 'loss of affection or consortium' en causaal verband. Het South Dakota 
Suprème Court oordeelde dat een vader die door onrechtmatig gedrag van zijn voor
malige echtgenote zijn k ind gedurende een periode van veertien jaar niet had gezien 
recht had op schadevergoeding op deze grond. 1 5 6 Een tweede soms gebruikte moge
lijkheid bestaat uit erkenning van een aparte onrechtmatige daad voor de schending 
van omgangsrechten ('intentional interference wi th visitation rights'). 1 5 7 De eerste 
zaak waarin deze 'tort' werd erkend was Ruffalo v. United States.1 5 8 Het betrof de 
vordering van een vrouw jegens de Federale overheid wegens het feit dat zij geduren
de vier jaar geen contact had gehad met haar k ind omdat haar voormalige echtgenoot 
met haar k ind was opgenomen in een 'witness protection program'. De derde moge
lijke grondslag is de 'tort of intentional infliction of emotional distress'. 1 5 9 De vereis
ten voor deze onrechtmatige daad zijn 1) 'extreme and outrageous conduct', 2) de 
pleger dient 'intentionally or recklessly' te handelen, 3) de benadeelde moet 'severe 
emotional distress' ondervinden en er dient 4) causaal verband te bestaan tussen het 
gedrag van de pleger en het leed van de benadeelde. 1 6 0 H i l l betoogt met betrekking 
tot deze 'tort' dat een zeker niveau van leed is vereist. 'Slight fear', 'uneasiness' of 
'worry ' zijn niet voldoende. Een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is evenwel niet 
vereist. 1 6 1 

In de bovengeciteerde zaken waarin smartengeld werd toegekend was steeds 
sprake van een zeer ernstige schending van een omgangsrecht. Ouders hadden hun 

151 Alleen in België wordt bij schending van omgangsrechten soms een symbolisch bedrag van 1 BFR 
ter compensatie van immateriële schade toegekend, maar dat levert natuurlijk geen enkele bijdrage 
aan de rechtshandhaving, zie Chin-A-Fat, 1999, p. 48. 

152 Vergoeding van vermogensschade blijft in dit kader buiten beschouwing. 
153 Hill, 32 U. of Louisville J. of Fam. L. 664 (1994). 
154 Zie voor een overzicht Hill, 32 U. of Louisville J. of Fam. L. 657 (1994). 
155 Zie voor deze 'tort' in het algemeen Prosser, 1984, par. 124. 
156 Hershey v. Hershey, 467 NW2d 484 (Suprème Court S.D., March 13,1991). 
157 Ter aanvulling van de wel algemeen geaccepteerde 'tort of intentional interference of custodial 

rights', zie Restatement Torts 2d (1977), par. 700. Zie over deze 'tort' McDonnel Dobbs, 17 Wm. 
Mitchell L.Rev. 1159 (1991). 

158 590 F. Supp. 706 (United States District Court W.D. Mo., June 29, 1984). 
159 Vgl. Sheltra v. Smith, 392 A.2d 431 (Suprème Court Vt, September 19, 1978). 
160 Zie in het algemeen over deze 'tort' hiervoor nrs. 300-301. 
161 Hill, 32 U. of Louisville J. of Fam. L. 666-667 (1994). Voor een weergave van de eisen die aan de ernst 

van het leed bij deze 'tort' worden gesteld zie hiervoor nr. 301. 
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kind soms gedurende meerdere jaren niet gezien. Di t wordt deels door de grootte van 
het land veroorzaakt. De met het gezag belaste ouder kan relatief eenvoudig 'ver
dwijnen' door naar een andere staat te verhuizen. In Nederland is dit laatste minder 
goed mogelijk 1 6 2 maar de dramatiek van een vernietigde relatie van het k ind en de 
niet met het gezag belaste ouder zal er niet minder om zijn. Bedacht moet worden dat, 
met name bij jonge kinderen, iedere schending van het omgangsrecht een stap is in 
die richting. 

In het algemeen lijkt het niet z invol om een bepaald min imum te stellen aan de 
ernst van het leed. 1 6 3 Vanuit rechtshandhavingsperspectief gaat het voorts ook niet 
om de compensatie van leed. De gedachte is dat door erkenning van een recht op 
smartengeld krachtens art. 6:106 l i d 1 sub b B W een leemte i n de rechtshandhaving 
wordt opgevuld. Gaat het om een hele geringe schending, dan kan dat i n de hoogte 
van het smartengeld worden verdisconteerd. 

3.11 Discriminatie 

3.11.1 Algemeen 
405 Discriminatie kan i n wezen twee vormen aannemen: in de eerste plaats door een 
verbale (schriftelijke) aantijging 1 6 4, in de tweede plaats door een feitelijke gedraging. 
Bij dit laatste kan men denken aan een taxichauffeur die een bepaalde klant niet w i l 
meenemen, een ober die weigert iemand te bedienen, een hotel dat pretendeert vo l te 
zitten, terwijl vervolgens blijkt dat dit niet geldt voor mensen die een andere geloofs
overtuiging, sekse, etnische afkomst etc. hebben of een werkgever die bepaalde catego
rieën mensen niet i n dienst w i l nemen of geen promotie geeft. 

3.11.2 Discriminatie door aantasting van de eer 
406 Discriminatie door een verbale of schriftelijke aantijging komt neer op een aantas
ting van de eer en geeft dus naar geldend Nederlands recht i n principe recht op 
smartengeld (art. 6:106 l i d 1 sub b BW). Eerder is al geconstateerd dat de toekenning 
van smartengeld wegens aantasting van de eer niet goed is te baseren op de compen
satiefunctie. 1 6 5 De stelling dat smartengeld dat wordt toegekend wegens aantasting 
van de eer neerkomt op compensatie van gekwetste gevoelens overtuigt niet. Afgezien 
van het feit dat een dergelijke kwetsing niet objectiveerbaar en dus niet bewijsbaar is, 
kunnen gevoelens niet alleen door aantasting van de eer, maar ook door andere 
gedragingen (bijvoorbeeld huwelijksbedrog) worden gekwetst. Geconcludeerd werd 
dat bescherming van de eer vooral bevordering van de maatschappelijke rust tot doel 
lijkt te hebben. De toekenning van smartengeld lijkt vooral gericht te zijn op gedrags-

162 Hoewel een dergelijk scenario door voortschrijdende Europese eenwording en door immigratie 
steeds meer in het vizier komt. 

163 Zie hiervoor nrs. 339 en 350. 
164 Bijvoorbeeld Rb Den Haag, 19 januari 2000, ANWB/VR 2000, nr. 867 waarin ƒ 1.500,- werd toege

kend wegens regelmatig gebruik van het woord "aap" en de toevoeging "Zwarte Afrikaan, je moet 
een sodabad nemen om blank te worden; pas als je blank bent, kun je bij ons zitten". Zie ook 
Lindenbergh, 1998, p. 169. 

165 Zie hiervoor nrs. 277 en 284. 
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sturing door het verbinden van financiële consequenties aan bepaalde uitlatingen. 
Thans is de vraag aan de orde of de toekenning van schadevergoeding wegens aantas
ting van de eer te baseren is op de rechtshandhavingsfunctie en de daarop gebaseerde 
gezichtspunten. 

Mijns inziens is dat inderdaad soms het geval. Voor de toekenning van smarten
geld wegens aantasting van de eer pleit het feit dat de eer een hoge juridische status 
heeft.1 6 6 Het gaat dus om de schending van een recht dat naar zijn aard gewicht 
toekomt (eerste gezichtspunt). Een argument voor toekenning van schadevergoeding 
kan eveneens worden ontleend aan de kwetsbaarheid van het recht (derde gezichts
punt). De eer van een ander kan door een enkel binnen gehoorsafstand gesproken 
woord worden aangetast. Tegenwoordig biedt internet bovendien aan iedereen een 
platform om zijn ongenoegens over alles en iedereen de wereld in te zenden. Wat 
betreft gesproken (of gezongen) beledigingen verschaft het privaatrecht eigenlijk geen 
goede alternatieve handhavingsmiddelen naast de vordering tot smartengeld. In 
zoverre vormt het vierde gezichtspunt ook een argument voor schadevergoeding. Op 
geschreven beledigingen kan de betrokkene echter beter reageren. Beledigende tekst op 
een website kan op last van de rechter worden verwijderd en een dergelijke uitspraak 
kan met een dwangsom worden versterkt. Anders dan bij gesproken beledigingen is 
hier dus in mindere mate sprake van een gebrek aan andere privaatrechtelijke handha
vingsmiddelen. Tegen vergoeding van immateriële schade pleit ook dat de kans dat 
de benadeelde ernstige schade heeft geleden gering is (zevende gezichtspunt). Anders 
dan bij een aantasting van de goede naam (de reputatie) wordt bij een aantasting van 
de eer de sociale positie van de betrokkene niet ondermijnd. Eventuele vervelende 
gevoelens zullen met het verstrijken van de tijd verdwijnen. V a n een blijvende aantas
ting van de zelfbeschikking (tweede gezichtspunt) is evemin sprake. Degene die op 
straat wordt uitgescholden kan immers eenvoudig zijn weg vervolgen. 

A l met al zie ik niet direct aanleiding om in geval van een aantasting van de eer 
zonder meer recht te geven op smartengeld. Met name eenmalige verbale beledigingen 
dienen geen recht te geven op smartengeld. Het feit dat een beledigende opmerking 
tevens discriminerend is, verandert daaraan mijns inziens niets. Iemand uitschelden 
omdat hij dik is of een br i l draagt, is niet per definitie minder erg voor de betrokkene 
dan wanneer hij i n verband met bijvoorbeeld zijn huidskleur wordt uitgescholden. 

Dit wordt anders indien niet sprake is van één geïsoleerde belediging, maar van 
een structureel patroon van beledigingen waaraan de benadeelde zich moeilijk kan 
onttrekken. Daarvan is sprake indien de benadeelde stelselmatig wordt beledigd door 
zijn werkgever of door enkele collega's met wie hij, om zijn functie goed te kunnen 
uitoefenen, moet samenwerken. In dergelijke gevallen zal zijn afhankelijkheid hem niet 
goed in staat stellen zich te verweren (zesde gezichtspunt). De kans op leed van enige 
omvang is bij een patroon van structurele beledigingen ook groter en derhalve vormt 
het zevende gezichtspunt ook een argument voor de toekenning van smartengeld. 
Tenslotte zal de betrokkene zich door een dergelijke gang van zaken minder goed 

166 Zij wordt beschermd door art. 17 IVBPR. 
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kunnen ontplooien op zijn werk waardoor hij i n zijn (professionele) zelfbeschikking 
wordt aangetast (tweede gezichtspunt). 1 6 7 

3.11.3 Disr iminat ie door feitelijke gedragingen 
407 De tweede vorm van discriminatie (discriminatie door feitelijke gedragingen) dient 
mijns inziens in vrijwel alle gevallen recht te geven op vergoeding van immateriële 
schade. Discriminatie komt in deze gevallen immers niet neer op aantasting van de 
eer, maar heeft een volstrekt zelfstandig karakter. Het gaat om schending van een 
recht met een hoge juridische status (eerste gezichtspunt) dat beoogt sociale uitsluiting 
van een bepaalde groep mensen te voorkomen en zo hun zelfbeschikking waarborgt 
(tweede gezichtspunt). Omdat op deze wijze de zelfbeschikking van de desbetreffende 
personen ernstig wordt aangetast, kan in bepaalde gevallen (bij het niet i n dienst 
nemen van bepaalde mensen bijvoorbeeld) de schade aanzienlijk zijn (zevende ge
zichtspunt). 

3.12 Auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten 

3.12.1 Algemeen 
408 De auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten beschermen de ideële belangen van 
de auteur en worden onderscheiden van de zogenaamde exploitatierechten 1 6 8 die de 
bevoegdheid geven tot openbaarmaking en verveelvoudiging. 1 6 9 De centrale bepaling 
i n dit verband is art. 25 A w dat een niet-limitatieve 1 7 0 catalogus van auteursrechtelij
ke persoonlijkheidsrechten bevat. Voor zover hier van belang luidt art. 25 A w als 
volgt: 

1 De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de 
volgende rechten: 

a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding 
van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met 
de redelijkheid; 

b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere 
naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming 
van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk 
voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt; 

167 Het is echter de vraag of art. 6:106 lid 1 sub a BW in geval van een structureel patroon van beledi
gingen geen grondslag voor smartengeld biedt. In dat geval is voor aanvullende bescherming ex art. 
6:106 lid 1 sub b BW geen aanleiding. Vgl. hiervoor nr. 279. 

168 De terminologie is in die zin niet vast dat in de wet, de jurisprudentie en in de literatuur de term 
'het auteursrecht' soms wel en soms niet ook doelt op de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten, 
zie Spoor/Verkade, 1993, p. 298. 

169 Spoor/Verkade, 1993, p. 297. Zij relativeren dit overigens terecht op p. 300. In de eerste plaats bieden 
de exploitatierechten indien de auteur die niet heeft overgedragen doeltreffende instrumenten om 
zijn persoonlijkheidsbelangen te beschermen. In de tweede plaats merken zij op dat een persoonlijk-
heidsrechtelijke aanspraak kan worden verzilverd, bijvoorbeeld doordat een auteur tegen betaling 
toestemnüng geeft tot wijziging van zijn werk. 

170 HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692, nt. CJHB (Dromen leven) en zie Spoor/Verkade, 1993, p. 303. 

523 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijzi
ging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid; 

d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting 
van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de 
maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. (...) 

4. Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in 
het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maat
schappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan. (...) 

In de jurisprudentie wordt al tientallen jaren aangenomen dat schending van een 
auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht recht geeft op smartengeld. 1 7 1 Mijns inziens 
is ten onrechte wel gesuggereerd dat vergoeding van immateriële schade sinds de 
invoering van art. 6:106 l id 1 sub b B W twijfelachtig i s . 1 7 2 Er wordt daarbij vanuit 
gegaan dat art. 6:106 l i d 1 sub b B W de grondslag is voor de toekenning van smarten
geld. 1 7 3 Dit is echter aanvechtbaar. Veeleer moet ervan worden uitgegaan dat de 
toekenning van smartengeld wegens de schending van auteursrechtelijke persoonlijk
heidsrechten in de Auteurswet een zelfstandige grondslag vindt in art. 27 l i d 1 A w : 
"Niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht blijft de 
maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding i n te stellen 
tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt/' Weliswaar geeft noch 
art. 27 l i d 1 A w , noch enige andere bepaling uit de Auteurswet, expliciet recht op 
vergoeding van immateriële schade, maar de parlementaire geschiedenis van de 
Auteurswet is op dit punt helder. 1 7 4 Tijdens de parlementaire behandeling van de 

171 Zie voor oudere rechtspraak Bloembergen, Onrechtmatige daad II (losbladige), nr. 124. 
172 Hartlief en Tjittes, Schadevergoeding (losbladige), Art. 95, aant. 19; Bouman, Tilanus-van Wassenaer, 

1998, p. 86. 
173 Zie in die zin ook Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 106, aant. 34; Asser-Hartkamp 4-1, 

nr. 467; Gerbrandy, 1988, p. 338; Kruijer, WPNR 6418 (2000), p. 700; Lindenbergh, 1998, p. 167; 
Gielen, Verkade, Tekst & Commentaar, 1998, Art. 27; Nieuwenhuis, Stolker, Valk, Tekst & Commen
taar, 1999, Art. 6:106 nr. 6 en Spoor/Verkade, 1993, p. 413. 

174 Drucker merkte in dat verband nog op dat hij dit niet expliciet in de wet wilde neerleggen omdat een 
wijziging van art. 1401 (oud) BW aanhangig was waarin de rechter expliciet de algemene bevoegdheid 
kreeg immateriële schade te vergoeden. Deze bevoegdheid nog eens expliciet in de Auteurswet 
vastleggen, zou in zijn ogen van een zeker wantrouwen in de totstandkoming van die wet getuigen. 
Zie Hand. II1911/1912, p. 3072. Drucker refereerde hier kennelijk aan het ontwerp-Regout van 1911 
waarvan de kern werd gevormd door een uitbreiding van het begrip onrechtmatigheid in art. 1401 
(oud) BW. De achtergrond van dit wetsvoorstel werd gevormd door de enge wijze waarop de Hoge 
Raad dit element had uitgelegd. Met name het geval van de 'Zutphense Waterjuffrouw' (HR 10 juni 
1910, W. 9038) had de gemoederen in beroering gebracht. En passant werd in het wetsvoorstel ook 
nog een aantal andere zaken gewijzigd. Onder meer zou vergoeding van immateriële schade algemeen 
mogelijk moeten worden. Voorgesteld werd aan art. 1401 (oud) BW een derde lid toe te voegen dat 
zou luiden: "De verschuldigde schadevergoeding wordt, ook indien en voor zoover de geleden schade 
niet op geld waardeerbaar is, door den regter in billijkheid naar de omstandigheden bepaald/' (W. 
9099). Doordat de Hoge Raad in zijn arrest van 31 januari 1919, NJ 1919, p. 161 (Lindenbaum/Cohen) 
het element onrechtmatigheid ruim uitlegde, heeft het wetsontwerp evenwel nooit het Staatsblad 
gehaald. Dat art. 27 Aw basis kan zijn voor vergoeding van immateriële schade blijkt soms ook 
expliciet uit de jurisprudentie, zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 15 juni 1976, BIE 1978, p. 9 en Rb 
Utrecht 6 april 1983, NJ 1983, 523. Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 106, aant. 34 haalt 
wel de juiste vindplaatsen uit de parlementaire geschiedenis aan, maar trekt daar niet met zoveel 
woorden de conclusie uit dat vergoeding van immateriële schade is gebaseerd op art. 27 Aw. 
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Auteurswet 1912 vroeg en kreeg Drucker van regeringszijde bevestiging dat de rechter 
bij de toepassing van art. 24a A w 1 7 5 (thans art. 27 l id 1 A w ) rekening heeft te hou
den met de "zoogenaamde moreele schade". Derhalve is de vraag of schending van 
een auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht (soms of altijd) een persoonsaantasting in 
de z in van art. 6:106 l id 1 sub b B W oplevert, niet aan de orde. Art . 27 l i d 1 A w 
verschaft de door art. 6:95 B W geëiste wettelijke basis. Daarbij komt nog dat tijdens 
de totstandkoming van het huidig Burgerlijk Wetboek niet is gesteld dat de toeken
ning van smartengeld wegens de schending van auteursrechtelijke persoonlijkheids
rechten een wettelijke basis ontbeert en derhalve in het keurslijf van art. 6:106 l i d 1 
sub b B W moet worden gedwongen. Integendeel was het uitgangspunt bij de totstand
koming dat alle gevallen waarin smartengeld werd toegekend gehandhaafd dienden 
te blijven. 1 7 6 Tenslotte heeft ook de Hoge Raad in een beslissing waarin werd uitge
gaan van de vergoedbaarheid van immateriële schade wegens de schending van 
auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten niet expliciet — anticiperend — gerefereerd 
aan art. 6:106 B W . 1 7 7 Het pleidooi van Lindenbergh om het recht op vergoeding van 
immateriële schade wegens de aantasting van auteursrechtelijke persoonlijkheidsrech
ten te beperken tot ernstige gevallen zoals schending van de goede naam 1 7 8 van de 
maker, kan dan ook niet worden onderbouwd door verwijzing naar het feit dat i n veel 
ernstiger gevallen (zoals bijvoorbeeld affectieschade) art. 6:106 B W geen recht op 
smartengeld geeft.179 Art . 6:106 B W vormt immers niet de grondslag voor toekenning 
van smartengeld wegens inbreuk op auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten. 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de jurisprudentie die gewezen is voor de 
inwerkingtreding van art. 6:106 l id 1 sub b B W nog steeds van belang is. De recht
spraak vertoont een gri l l ig karakter. De toegekende bedragen verschillen aanzienlijk. 
Voor het niet vermelden van de naam van de maker kent de rechter soms slechts 
enkele honderden guldens aan smartengeld toe 1 8 0, maar voor wijzigingen in het 
werk zijn ook wel bedragen van vele tienduizenden guldens toegekend. 1 8 1 Een ap
preciatie van deze verschillen is niet eenvoudig, aangezien niet kan worden uitgeslo-

175 Dit artikel luidde als volgt: "Niet tegenstaande de geheele of gedeeltelijke overdracht van zijn 
auteursrecht blijft den maker bevoegd eene rechtsvordering ter bekoming van schadevergoeding in 
te stellen tegen dengene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt." 

176 Gewijzigd voorlopig antwoord van de Minister van Justitie op vraagpunt 11 (PG Boek 6, p. 373) 
welke door de Tweede Kamer wordt overgenomen (PG Boek 6, p. 377). 

177 HR 16 november 1984, NJ 1985, 270 (Miletic). A-G Franx, nr. 4 van zijn conclusie betrekt het terug
houdende stelsel van het NBW wel in zijn beschouwingen in die zin dat deze terughoudendheid z.i. 
consequenties kan hebben voor de stelplicht van de benadeelde. 

178 Hij noemt ook nog het geval waarin de schending van het persoonlijkheidsrecht leidt tot psychisch 
letsel, maar geeft zelf al aan dat in dat geval al reeds zelfstandig een grond bestaat voor vergoeding 
van immateriële schade. 

179 Lindenbergh, 1998, p. 168-169. 
180 Zie de jurisprudentie vermeld door Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 106, aant. 34. 
181 Hof Amsterdam 7 februari 1991, NJ 1996, 74 (kunstenaar krijgt ƒ 25.000,- wegens misvorming, 

verrninking of aantasting van zijn werk (een schilderij van de koningin) door de wijze van uitsnij
ding van de foto van zijn werk); Rb Assen 17 november 1992, AMI 1993, p. 191 (ƒ 70.000,- wegens 
aantasting reputatie van architect door verbouwing gevel van door hem ontworpen gemeentehuis). 
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ten dat soms ook vermogensschade onder het m o m van smartengeld wordt ver
goed. 1 8 2 Voorts laten rechters soms zelfs geheel i n het midden of de toegekende 
schadevergoeding dient ter compensatie van vermogensschade of van immateriële 
schade. 1 8 3 Behalve wegens een aantasting van een auteursrechtelijk persoonlijkheids
recht wordt soms ook smartengeld toegekend wegens de enkele schending van het 
auteursrecht (in de z in van exploitatierecht). 1 8 4 Rechtspersonen hebben soms ook 
smartengeld ontvangen. 1 8 5 Tenslotte is onduidelijk onder welke omstandigheden de 
vernietiging van een werk recht geeft op smartengeld wegens een aantasting van het 
auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht van art. 25 l i d 1 sub d A w . 1 8 6 

Kortom, het lijkt niet eenvoudig de smartengeldjurisprudentie tot een aantal een
voudige principes te herleiden. Dit hangt wellicht samen met de naar verhouding 
geringe theorievorming in Nederland op het gebied van de auteursrechtelijke persoon
lijkheidsrechten. 1 8 7 Bovendien verdient de redactie van art. 25 A w op sommige pun
ten geen schoonheidsprijs. 1 8 8 Tegen deze achtergrond is het nuttig enige nadere aan
dacht te schenken aan de grondslag van de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten. 
Met andere woorden: waarom kent art. 25 A w aan de auteur een aantal bevoegdheden 
toe ten aanzien van zijn werk ook al heeft hij het auteursrecht (dat w i l zeggen de 
exploitatierechten) overgedragen en berust de eigendom van het werk bij een ander? 

3.12.2 Grondslag van auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten 
409 Grofweg valt tussen een tweetal benaderingen te onderscheiden. Enerzijds kan 
men het werk centraal stellen; anderzijds kan men de kunstenaar centraal stellen. In 
de eerste benadering gaat het auteursrecht m i n of meer de functie van monumenten
bescherming vervullen. Een voorbeeld daarvan biedt het Franse recht. In de tweede 
benadering ligt het accent op de bescherming van de eer en goede naam van de 
auteur; een voorbeeld daarvan is het Duitse recht. 1 8 9 

Mijns inziens dient bij auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten de maker en niet 
het werk centraal centraal te staan. Objectbescherming buiten de maker om is meer 

182 Het komt ook voor dat de rechter een bedrag toekent voor zowel materiële als immateriële schade. 
Zie voor dit alles Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 106, aant. 34. 

183 Lindenbergh en Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 96, aant. 112. 
184 Vgl. Deurvorst, Schadevergoeding (losbladige), Art. 106, aant. 34. 
185 Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 15 juni 1976, BIE 1978, p. 9 waarin onder andere aan een uitgeverij 

ƒ 1.000,- werd toegekend ter vergoeding van immateriële schade. Of rechtspersonen krachtens art. 
7 of art. 8 Aw ook een auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht toekomt, is in de literatuur overigens 
omstreden, hoewel de rechtspraak dit in overwegende mate aanneemt. Zie met verwijzingen 
Spoor/Verkade, 1993, p. 306. 

186 HR 16 november 1984, NJ 1985, 270. De Hoge Raad besliste slechts dat 'het enkele verloren gaan' 
van kunstwerken door een onrechtmatige daad onvoldoende is voor de toekenning van smartengeld. 
Wat dan wel voldoende is, blijft onduidelijk. 

187 De voornaamste theoretische literatuur bestaat uit Van Isacker, 1961; Gerbrandy, NJB 1964, p. 989-
998; Kuypers, Informatierecht/AMI1988, p. 9-13; Quaedvlieg, 1992 en Spoor/Verkade, 1993, p. 297-
328. Spoor/Verkade, 1993, p. 302 merken voorts op dat in de algemene Nederlandse rechtsliteratuur 
persoonlijkheidsrechten als instituut stiefmoederlijk bedeeld zijn. Zie sindsdien Verheij, RMTh 1998, 
p. 339-350, Lindenbergh, TVPr 1999, p. 1665-1707 en Nieuwenhuis, RMTh 2000, p. 203-211. 

188 Spoor/Verkade, 1993, p. 318. 
189 Kuypers, Informatierecht/AMI 1988, p. 10. 
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iets voor Monumentenzorg. 1 9 0 Vanuit deze invalshoek valt vervolgens op dat art. 25 
A w de maker in twee opzichten beschermt. Enerzijds wordt de bestaande reputatie van 
de maker op verschillende wijzen beschermd; anderzijds worden bepaalde garanties 
geschapen om ervoor te zorgen dat de maker zich überhaupt een reputatie kan verwer
ven. O m met het laatste te beginnen, art. 25 l i d 1 sub a en b A w geven recht op 
naamsvermelding (sub a) en recht op verzet tegen openbaarmaking onder een andere 
naam dan de zijne (sub b). 

De bestaande reputatie van een maker wordt beschermd door de bevoegdheid die 
hem in art. 25 l i d 1 sub b A w wordt toegekend om zich te verzetten tegen het aan
brengen van enige wijziging in de benaming van het werk. Ar t . 25 l i d 1 sub b A w 
beschermt verder de reputatie van de maker als ind iv idu 1 9 1 doordat hij z ich kan 
verzetten tegen wijziging in de aanduiding van de maker. Dit recht maakt het name
lijk mogelijk dat een maker een pseudoniem gebruikt. 

Art . 25 l i d 1 sub c en d A w zijn moeilijker te duiden en lijken enigszins op twee 
gedachten te hinken. Enerzijds geldt krachtens art. 25 l id 1 sub c A w dat het werk i n 
beginsel niet zonder toestemming van de auteur mag worden gewijzigd; de integriteit 
van het werk lijkt derhalve centraal te staan. Anderzijds mag de maker zich op grond 
van art. 25 l i d 1 sub d A w slechts verzetten tegen misvorming, verminking of andere 
aantasting van het werk indien daardoor nadeel zou kunnen ontstaan aan zijn eer of 
goede naam of aan zijn waarde in die hoedanigheid. Aldus lijkt de maker centraal te 
staan. Hier komt nog bij dat de grens tussen art. 25 l id 1 sub c A w en art. 25 l i d 1 sub 
d A w niet altijd eenvoudig valt te trekken, omdat de begrippen wijziging, misvor
ming, verminking of andere aantasting allerminst eenduidig zijn en tot op zekere 
hoogte in elkaar over gaan. 1 9 2 

De redactie van art. 25 l i d 1 sub c en d A w is mitsdien ongelukkig. Overeenkom
stig het genoemde uitgangspunt dient mijns inziens de maker en niet het werk cen
traal te staan. Meer specifiek betekent dit dat de maker in zijn reputatie dient te 
worden beschermd. Net zoals bij art. 25 l id 1 sub a en b A w dient daarbij onderscheid 
gemaakt te worden tussen bescherming van een bestaande reputatie en de mogelijkheid 
zich überhaupt een reputatie te verwerven, het opbouwen van een reputatie derhalve. 

Deze tweedeling levert naar mijn mening het volgende op. Wijziging, verminking 
en misvorming van het werk (art. 25 l id 1 sub c en d A w ) tasten de maker per defini
tie aan i n zijn eer en goede naam. Dit is vanzelfsprekend voor wijzigingen, verminkin-

190 Spoor/Verkade, 1993, p. 299; Quaedvlieg, IER 2000, p. 15. De ook wel gebruikte formulering dat de 
band tussen maker en werk wordt beschermd (Quaedvlieg, 1992, p. 55; Lindenbergh, 1998, p. 168; 
ook Spoor/Verkade, 1993, p. 297 en 298 bedienen zich echter van deze terminologie), acht ik minder 
gelukkig omdat aldus toch de indruk ontstaat dat de integriteit van het werk een hoofdrol speelt. 
Immers, het bestaan van een band veronderstelt het bestaan van de kunstenaar en het werk zoals 
het bestaan van een huwelijksband het bestaan van twee echtgenoten veronderstelt. Vernietiging van 
het werk zou dan zonder meer aantasting van deze band meebrengen. Dit is echter duidelijk niet 
de bedoeling van bovengenoemde schrijvers. 

191 In tegenstelling tot de reputatie van de maker in zijn hoedanigheid als maker. 
192 Quaedvlieg, 1992, p. 11 spreekt van een kunstmatig onderscheid en Spoor/Verkade, 1993, p. 318 van 

een gradueel verschil. Quaedvlieg, IER 2000, 15 ziet de verhouding tussen art. 25 lid 1 sub c en d 
Aw niet als een verschil tussen ingrepen met een verschillende graad van ernst, maar als ingrepen 
die in mindere of meerdere mate ingrijpen in de belangen van derden. 
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gen of misvormingen die leiden tot twijfel aan het vakmanschap van de maker of voor 
wijzigingen die hem met bepaalde (dubieuze) politieke opvattingen associëren. In 
ruimere z in betekent iedere wijziging, verminking of misvorming echter dat een 
verkeerde indruk ontstaat van het werk van een bepaalde kunstenaar. Dit hoeft niet 
per se slecht te zijn voor zijn reputatie in het algemeen (als mens) en ook niet voor 
zijn populariteit als maker, maar daar gaat het niet om. Beslissend is dat hij i n een 
vals daglicht wordt gesteld 1 9 3 en dat gebeurt hier: er ontstaat een onjuist beeld van 
de maker i n zijn hoedanigheid als kunstenaar. V a n een beeldhouwer die al jaren i n 
een groene periode vertoeft, ontstaat door het i n roze overspuiten van een beeld ten 
onrechte de indruk dat hij nu in een roze periode is beland. Wellicht wordt dit zelfs 
toegejuicht door het publiek dat was uitgekeken op de grasgroene maaksels van de 
kunstenaar, maar dat doet niet terzake. 

De reputatie van de kunstenaar wordt dus in al deze gevallen (wijziging, vermin
king en misvorming) via de band van aantasting van het werk getroffen. O p het eerste 
gezicht lijkt dit te betekenen dat vernietiging van het werk (art. 25 l i d 1 sub d A w ) niet 
raakt aan de reputatie van de kunstenaar. De band via welke zijn reputatie wordt 
aangetast valt dan immers weg. Bij nader inzien is deze redenering mijns inziens te 
kort door de bocht. De reputatie van een kunstenaar bestaat immers bij de gratie van 
zijn werk. Een kunstenaar van wie geen enkel werk meer te bezichtigen valt, is derhal
ve wel degelijk i n zijn reputatie aangetast. Zowel bij de wijziging, verminking en 
misvorming als bij de vernietiging van kunstwerken wordt derhalve de bestaande 
reputatie van de maker aangetast.194 

Hoe staat het met de vernietiging van werken die nog niet zijn geopenbaard? 
Iemands reputatie krijgt pas gestalte in de hoofden van derden; werk dat nog niet 
geopenbaard is, maakt derhalve geen onderdeel uit van de reputatie van een kunste
naar. Een kunstenaar van wie het nog niet geopenbaarde werk wordt vernietigd wordt 
weliswaar verhinderd om een reputatie als kunstenaar op te bouwen, maar dit is iets 
anders dan de aantasting van een reeds bestaande reputatie. Het is de vraag of het 
recht op het ontwikkelen van een reputatie in meer algemene z in en dus ook buiten 
de hierboven genoemde gevallen 1 9 5 wordt beschermd. De Hoge Raad heeft in het 
arrest 'Dromen leven' beslist dat een opdrachtgever onder bepaalde omstandigheden 

193 Om met Prosser te spreken: 'to place a person in a false light', zie Prosser, 48 Cal LR 389 (1960), zie 
hiervoor nr. 222. 

194 In de literatuur is omstreden in hoeverre de maker door vernietiging in zijn eer en goede naam is 
aangetast. Van Lingen, 1998, p. 112 meent dat nadeel voor de naam van de auteur ver te zoeken is 
"(...) wanneer iemand een ooit gekochte ets in de kachel stopt omdat hij erop uitgekeken is." Van 
Lingen meent dat dit anders kan liggen indien het gaat om de vernietiging van het originele en enige 
werk. In gelijke zin Quaedvlieg, 1992, p. 16 noot 36 die op die plaats ook andere literatuur vermeldt. 
Spoor/Verkade, 1993, p. 322-325 merken op dat de rechtspraak voor een genuanceerde benadering 
kiest niettegenstaande de alles-of-niets-achtige tekst van art. 25 lid 1 sub d Aw. Gebrandy, 1988, Art. 
25, aant. 18 en Cohen Jehoram in zijn annotaties bij Rb Leeuwarden 29 november 1994, Informa
tierecht/AMI 1996, p. 16-17 en bij Rb Utrecht 3 juni 1998, Informatierecht/AMI 1999, p. 40-41 zijn 
van mening dat vernietiging geen aantasting in de zin van art. 25 lid 1 sub d Aw vormt. Kritisch 
Kruijer, WPNR 6418 (2000), p. 672-673. 

195 Recht op naamsvermelding en recht op verzet tegen openbaarmaking onder een andere naam dan 
de naam van de maker, zie art. 25 lid 1 sub a en b Aw. 
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verplicht kan zijn om een reportage uit te zenden. 1 9 6 Tussen maker en opdrachtgever 
bestond echter een contractuele band en het is de vraag of ook los daarvan een kun
stenaar het recht heeft om een reputatie op te bouwen, althans of verhindering daar
van onrechtmatig is. Bedacht moet worden dat zonder het recht z ich een reputatie te 
verwerven als kunstenaar het recht op bescherming van de (kunstenaars)reputatie 
inhoudsloos wordt. 1 9 7 Het valt daarom mijns inziens niet uit te sluiten dat de vernie
tiging van een groot aantal niet geopenbaarde kunstwerken recht dient te geven op 
smartengeld. Gaat het om de vernietiging van niet geopenbaarde kunstwerken van 
een reeds bekende kunstenaar dan is verdedigbaar dat door de vernietiging een 
stagnatie in de kunstproductie van de kunstenaar optreedt die schadelijk is voor zijn 
reputatie. De indruk kan zo immers ontstaan dat zijn productie door gebrek aan 
inspiratie is komen stil te liggen. V i a een dergelijke redenering had de Hoge Raad 
wellicht de kunstenaar Miletic smartengeld kunnen toekennen toen bij een onrechtma
tige ontruiming honderden sculpturen werden vernietigd. 1 9 8 In minder extreme ge
vallen waarin slechts sprake is van vernietiging van één enkel niet geopenbaard kunst
werk, is een dergelijke redenering minder overtuigend. 

3.12.3 Rechtshandhavingsperspectief 
410 In de vorige paragraaf (nr. 409) is betoogd dat de auteursrechtelijke persoonlijk
heidsrechten de reputatie van de maker op twee wijzen beschermen: enerzijds wordt 
de bestaande reputatie van de maker beschermd; anderzijds wordt de maker i n staat 
gesteld een reputatie op te bouwen en zich aldus in creatief opzicht te ontplooien. De 
compensatiefunctie biedt — evenals bij andere aantastingen van de reputatie — onvol
doende basis voor de toekenning van smartengeld aangezien er geen sprake is van 
aantoonbaar leed. 1 9 9 Naar mijn mening biedt de rechtshandhavingsfunctie we l een 
voldoende grondslag voor de toekenning van smartengeld. 

In de eerste plaats hebben de door deze rechten beschermde belangen een hoge 
juridische status. Art . 27 l i d 2 Universele verklaring van de rechten van de mens 
bepaalt: "Een ieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële 

196 HR 1 juli 1985, NJ1986,692, nt. CJHB, zie Spoor/Verkade, 1993, p. 303. De omstandigheden van het 
geval kunnen het daarentegen ook onredelijk maken tot openbaarmaking over te gaan. Zie HR 20 
mei 1994, NJ 1995,691, nt. CJHB waarin de weigering van de gemeente mee te werken aan plaatsing 
van de tekst 'De negende van oma' op een seniorenflat in verband met de eisen van redelijkheid en 
billijkheid (art. 3:12 BW) geen wanprestatie opleverde. 

197 Op dezelfde wijze als waarop het recht op vrijheid van meningsuiting een lege huls is zonder het 
recht vrij informatie te verwerven. Het eerste recht is een noodzakelijke voorwaarde voor het tweede 
recht. 

198 HR 16 november 1984, NJ 1985, 270. 
199 De vraag kan natuurlijk rijzen of de kunstenaar überhaupt wel bevoegdheden dient te hebben ten 

aanzien van zijn werk door middel van auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten. Waarom wordt 
een kunstenaar zoveel beter beschermd dan een technicus? Deze heeft toch immers ook een persoon
lijke band met het door hem gefabriceerde? Quaedvlieg, 1992, p. 55-56 stelt dat de persoonlijke 
vindingrijkheid bij kunstwerken doel op zichzelf is. Het persoonlijkheidsrecht beschermt verder niet 
alleen een waarde voor de kunstenaar, maar ook een waarde voor de samenleving. Wat hier verder 
ook van zij, waar het mij om gaat, is dat wanneer een bepaald belang als recht wordt erkend, dit 
recht gehandhaafd dient te worden. Vergoeding van immateriële schade kan als handhavingsin-
strument worden ingezet. 
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belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat 
hij heeft voortgebracht." Art . 15 l id 1 sub c van het Internationaal verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten bepaalt: "De Staten die partij zijn bij dit 
Verdrag erkennen het recht van een ieder: (...) (c) De voordelen te genieten van de 
bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiende uit door hem 
verricht wetenschappelijk werk of uit een literair of artistiek werk waarvan hij de 
schepper is." De reputatie wordt in meer algemene z in beschermd door art. 17 
I V B P R . 2 0 0 De aantasting van een bestaande reputatie vormt een aantasting van de 
zelfbeschikking ten aanzien van die reputatie, terwijl de aantasting van de mogelijkhe
den om een reputatie op te bouwen, kan worden gezien als een aantasting van de 
zelfbeschikking ten aanzien van de toekomst. De eerste twee gezichtspunten pleiten 
dus voor vergoeding van immateriële schade. Een argument voor de toekenning van 
smartengeld is voorts het relatieve gebrek aan andere middelen tot handhaving (vier
de gezichtspunt). Vermogensschade zal namelijk veelal niet zijn aan te tonen en 
derhalve vindt langs die weg geen rechtshandhaving plaats. Soms kan de maker zijn 
auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten beschermen door middel van zijn exploita
tierechten, maar dit is niet meer mogelijk indien hij deze heeft overgedragen of indien 
hij een licentie heeft gegeven. 

4. Consequenties voor de hoogte van smartengeld 

4.1 Algemeen 

411 In het bovenstaande is betoogd dat smartengeld niet slechts is gericht op de 
compensatie van leed, maar ook kan dienen als instrument ter handhaving van be
paalde rechten. Reeds bestaande voorbeelden daarvan zijn de toekenning van smarten
geld bij schending van de privacy en de aantasting van de eer en goede naam. Een 
probleem is vervolgens hoe de hoogte van het smartengeld ter rechtshandhaving dient 
te worden vastgesteld. De rechter kan zich in ieder geval niet meer op de ernst en de 
omvang van het leed oriënteren. De verschillende vragen die uit dit probleem voort
vloeien, komen in deze paragraaf (nrs. 412-414) aan de orde. 

4.2 Dient hetzelfde bedrag te worden toegekend? 

412 In de eerste plaats kan de vraag rijzen of het bedrag dat op basis van de rechts-
handhavingsfunctie wordt toegekend in alle gevallen hetzelfde dient te zijn. A l s de 
ernst van het leed niet meer bepalend is, zo is dan de redenering, bestaat geen reden 
om in het ene geval meer toe te kennen dan in het andere geval. Waarom zou bijvoor
beeld het recht op privacy i n verschillende situaties een andere waarde hebben? 2 0 1 

200 De bescherming van het opbouwen van een reputatie is wellicht te zien als een — heel specifieke — 
uitwerking in horizontale verhoudingen van de grondwettelijk beschermde vrije keuze van arbeid 
(art. 19 lid 3 Gr.w.). 

201 Vgl. Loulan in noot bij Civ. lre, 5-11-1996, D. 1997, 403. Zie over deze zaak hiervoor nr. 254. 
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De rechtshandhavingsfiinctie dwingt evenwel niet tot een dergelijke gelijkschakeling 
van het toe te kennen smartengeld. Rechtshandhaving in de hier bedoelde z in betekent 
dat het privaatrecht voldoende middelen moet aanreiken om te reageren op schending 
van een bepaald recht. Eén van die middelen is toekenning van een recht op smarten
geld. Rechtshandhaving vindt echter in een context plaats. De rechtsorde moet er voor 
zorgen dat de rechthebbende zich tegen verschillende soorten inbreuken en tegen 
verschillende soorten potentiële inbreukmakers moet kunnen verweren. Concreet 
betekent dit dat de rechter, wanneer de inbreukmaker bijvoorbeeld een winstoogmerk 
heeft, het smartengeld hoger kan vaststellen. Alleen zo is sprake van adequate rechts
handhaving. Naar huidig recht doet de rechter dit al i n geval van aantasting van de 
eer en goede naam en schending van de privacy. De hoogte van de toegekende bedra
gen valt niet te verklaren uit de ernst van het ondervonden leed en is vergeleken met 
de hoogte van het smartengeld wegens fysiek letsel soms aan de hoge kant. 2 0 2 Waar
schijnlijk kent de rechter stilzwijgend gewicht toe aan het feit dat het gaat om een 
commercieel gemotiveerde onrechtmatige daad. In de meeste gevallen blijkt dat echter 
niet expliciet; formeel dient het toegekende smartengeld ter compensatie van het 
slachtoffer. 

Weliswaar biedt de compensatiefunctie de mogelijkheid om een ernstige mate van 
verwijtbaarheid aan de zijde van de aansprakelijke te verdisconteren, maar hieraan 
zijn de nodige problemen verbonden. De redenering is dan dat de benadeelde extra 
verbitterd is door de wetenschap dat hem schade is toegevoegd door roekeloos of 
zelfs bewust onrechtmatig optreden van de aansprakelijke persoon. Of van verbitte
ring daadwerkelijk sprake is en hoe deze zich verhoudt tot het overige leed is echter 
niet aantoonbaar. Bovendien is niet goed verdedigbaar dat dergelijke verbittering 
alleen wordt gecompenseerd in gevallen waarin al recht bestond op smartengeld maar 
niet daarbuiten. Tenslotte wordt aan de invloed van de schuldgraad op de hoogte van 
het smartengeld i n de literatuur een beperkte invloed toegekend. 2 0 3 De huidige theo
rievorming biedt de rechter nauwelijks een andere keuze. Verlaat hij het terrein van 
de compensatiefunctie, dan lijkt hij noodzakelijkerwijs terecht te komen bij een straf-
functie. De rechtshandhavingsfunctie doorbreekt dit dualisme en bevordert bovendien 
de transparantie van de reeds bestaande praktijk. 

O p grond van de rechtshandhavingfunctie kan de rechter derhalve openlijk en 
zonder terughoudendheid gewicht toekennen aan de mate waarin de aansprakelijke 
persoon te goeder trouw was. Dit past prima in het wettelijk stelsel. Op verschillende 
plaatsen kent de wet namelijk gevolgen toe aan de omstandigheid dat iemand al dan 
geen schuld treft respectievelijk al dan niet te goeder trouw is. Krachtens art. 3:120 l i d 
1 B W komen de vruchten van een goed toe aan de bezitter te goeder trouw, terwijl 
de bezitter niet te goeder trouw deze moet afstaan aan de rechthebbende (art. 3:121 
l i d 1 BW). In geval van onverschuldigde betaling heeft de ontvanger van een goed ex 
art. 6:207 B W recht op vergoeding van de in dat artikel genoemde kosten tenzij hij te 
kwader trouw is. De goede trouw kan op grond van art. 6:212 l i d 3 B W ook een rol 
spelen bij de bepaling van de omvang van een schadevergoedingsverplichting wegens 
ongerechtvaardigde verrijking. Op grond van art. 6:98 B W is de schuldgraad een 

202 Zie hiervoor nr. 277. 
203 Lindenbergh, 1998, p. 251. 
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relevante factor bij de vaststelling van het juridisch causaal verband. De schuldgraad 
is eveneens van belang in het kader van de matiging (art. 6:109 BW). In al deze geval
len heeft de aanwezigheid van goede trouw of schuld of het ontbreken daarvan 
rechtsgevolgen. Niet in te zien is waarom dit anders zou zijn bij bepaling van de 
hoogte van het op grond van de rechtshandhavingsfunctie toegekende smartengeld. 
Het gaat daarbij immers niet om schadevergoeding i n de letterlijke z i n des woords, 
dat w i l zeggen om vergoeding van echte vermogensschade of om vergoeding van 
werkelijk leed. De rechter hoeft z ich derhalve niet te beperken tot omstandigheden die 
gelegen zijn in de sfeer van de benadeelde. Hij dient op grond ván de omstandighe
den van het geval een bedrag toe te wijzen dat in staat is het geschonden recht te 
handhaven. 

4.3 Verhouding tussen smartengeld ter compensatie en smartengeld ter rechtshand
having 

413 Ui t het bovenstaande vloeit vrijwel automatisch een tweede vraag voort: hoe 
verhoudt het echte smartengeld ter compensatie van werkelijk leed op grond van de 
compensatiefunctie zich nu tot het oneigenlijke smartengeld dat gebaseerd is op de 
rechtshandhavingsfunctie? Met andere woorden, moet er een bepaalde verhouding 
bestaan tussen de op basis van deze twee functies toegekende bedragen? Indien dat 
niet het geval is, hoeft de rechter zich dan bijvoorbeeld bij bepaling van smartengeld 
wegens een inbreuk op de privacy niets gelegen te laten liggen aan de bedragen die 
ter compensatie van fysiek letsel worden toegebracht? Dit kan betekenen dat meer 
geld wordt toegekend voor een schending van de privacy dan voor een permanente 
handicap. O p het eerste gezicht lijkt dit niet te verdedigen. De indruk zou ontstaan 
dat het privaatrecht de fysieke integriteit minder hoog i n het vaandel heeft staan dan 
de privacy van een bekende Nederlander. Dit verwijt zou doel treffen indien het in 
beide gevallen om echte schadevergoeding zou gaan. De strekking van het betoog is 
echter dat rechtshandhaving onderscheiden dient te worden van compensatie. Beide 
concepten zijn dusdanig verschillend dat vergelijking van toegekende bedragen zou 
neerkomen op een vergelijking van appels en peren. De reden dat voor een inbreuk 
op de privacy zulke relatief hoge bedragen worden uitgekeerd, heeft niet alleen te 
maken met de intrinsieke waarde van het aangetaste recht; i n het kader van een 
betekenisvolle rechtshandhaving dient rekening gehouden te worden met het feit dat 
winst wordt gemaakt door inbreuken op de privacy. Hoewel de rechter dus niet 
gebonden is aan de bedragen die ter compensatie van fysiek letsel worden toegekend, 
is hiermee overigens niet gezegd dat voor rechtshandhaving ieder bedrag kan worden 
uitgekeerd. Zie hieronder in nr. 414. 

In Duitsland bestaat aandacht voor deze kwestie. In de Duitse literatuur is kritiek 
geleverd op het feit dat de bedragen die de rechter toekent wegens inbreuk op het 
'allgemeine Persönlichkeitsrecht' hoog zijn i n vergelijking met het smartengeld dat 
dient ter compensatie van fysiek letsel. 2 0 4 Löwe is van mening dat er een verhouding 

204 Zie met verwijzingen Staudinger-Scháfer, 1986, Bern par. 847, Rz 167. Kritisch ook Seitz, NJW 1996, 
p. 2848-2849 en Lange, VersR 2000, p. 274-282. Zie hiervoor nrs. 232 en 331. 
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moet zijn tussen de hoogte van het smartengeld en de hoogte van de bedragen die 
wegens een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' worden toegekend. 2 0 5 

Ten eerste komt smartengeld wegens de inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeits
recht' i n wezen neer op een analoge toepassing van par. 847 BGB. Ten tweede komt 
fysiek letsel tevens neer op een schending van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' 
en derhalve moet het daarvoor toegekende smartengeld in het algemeen hoger liggen 
dan in geval van enkele schending van het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht'. 

Deze kritiek ten spijt, heeft het BVerfG beslist dat het grondwettelijke recht op 
gelijke behandeling niet inhoudt dat het smartengeld voor schending van het 'allge
meine Persönlichkeitsrecht' en het smartengeld wegens fysiek en geestelijk letsel i n 
een bepaalde verhouding tot elkaar moeten staan. 2 0 6 Deze uitspraak betrof een geval 
waarin een echtpaar drie kinderen bij een auto-ongeluk had verloren. Deze gebeurte
nis tastte hen beide zowel fysiek als geestelijk ernstig aan en zij vorderden smarten
geld. Het L G kende de man uiteindelijk D M 70.000 en de vrouw D M 40.000 toe. In 
hoger beroep vorderden eisers D M 150.000 respectievelijk D M 120.000, maar het O L G 
liet het vonnis van het L G i n stand. Bij het BVerfG werd onder meer aangevoerd dat 
prinses Caroline van Monaco na terugverwijzing uiteindelijk D M 180.000 kreeg we
gens een schending van haar privacy 2 0 7 en dat het L G daarom in casu het 
gelijkheidsbeginsel had geschonden door veel lagere bedragen toe te kennen. Het 
BVerfG verwierp het beroep. In de eerste plaats overwoog het dat het om verschillen
de categorieën gaat. Smartengeld wegens aantasting van het algemene persoonlijk
heidsrecht berust op een grondwettelijke 'Schutzauftrag', terwijl het recht op smarten
geld in het andere geval is gebaseerd op par. 847 B G B . De eerste categorie — aantas
ting van het algemene persoonlijkheidsrecht — onderscheidt z ich van de tweede in die 
z in dat de toekenning van smartengeld 2 0 8 berust op de gedachte dat zonder een der
gelijke aanspraak de aantasting van de menselijke waardigheid veelal zonder sanctie 
zou blijven, met als gevolg dat de 'Rechtsschutz' van de 'Persönlichkeit' zou verkom
meren. Voorts overwoog het: 

"Dabei erfolgt die Bestimmung der Entschädigungshöhe zum Teil anderen Gesichtspunk
ten als die Festsetzung des Schmerzensgeldes. (...) Maßgebend sind also Präventionsge
sichtspunkte, die bei der Bemessung der Geldentschädigung in den Persönlich
keitsrechtsfällen zu einer deutlichen Erhöhung der zugebilligten Entschädigung führen. 
Ein solcher Gesichtspunkt wird jedoch bei den Körperverletzungs- bzw. Schockscha
densfällen im Zusammenhang mit der Haftung für Verkehrsunfälle nicht herangezogen. 
Für die unterschiedliche Behandlung lassen sich Gründe anführen. Weder erfolgt die 
Rechtsverletzung bei typischen Verkehrsunfällen vorsätzlich, noch ist diese durch die 
Verfolgung kommerzieller Interessen motiviert. (...) Auch ist im Regelfall nicht zu erwar
ten, dass von einer entsprechenden Erhöhung des Schmerzensgeldes ein potenzieller 
Unfallverursacher veranlasst wird, sich an die Sorgfaltsanforderungen im Straßenverkehr 

205 Löwe, 2000, p. 193-194. 
206 BverfG 8-3-2000, VersR 2000, p. 897. 
207 OLG Hamburg 25-7-1996, NJW 1996, 2870. Zie over deze zaak hiervoor nrs. 232 en 331. 
208 Het BVerfG spreekt niet van smartengeld, maar van 'Geldentsehadigung' en merkt daarbij veelzeg

gend op: "(...) der Unterschied zu dem Schmerzensgeld zeigt sich neben der unterschiedlichen 
Rechtsgrundlage auch in der abweichenden Terminologie (...)" 
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zu halten. Eine solche Wirkung ist auch deshalb kaum zu erwarten, weil die Entschädi
gung im Ergebnis (...) nicht von dem Schädiger selbst, sondern von der Haftpflichtversi
cherung getragen wird/ ' 

Ui t bovenstaand citaat blijkt dat volgens het BVerfG de schending van persoonlijk
heidsrechten zich in drie opzichten onderscheidt van veroorzaking van letschade 
(zowel fysiek als psychisch) door een verkeersfout. In de eerste plaats vindt schending 
van persoonlijkheidsrechten — in tegenstelling tot verkeersongelukken — veelal opzette
lijk plaats. In de tweede plaats ligt aan de schending van persoonlijkheidsrechten 
veelal een winstmotief ten grondslag. Bij verkeersongelukken is dat niet het geval. 
Tenslotte zal een hoger bedrag aan schadevergoeding geen invloed hebben op het 
rijgedrag van mensen. H u n aansprakelijkheid wordt immers door een aansprakelijk
heidsverzekeraar gedragen. De implicatie is dat dit bij schending van persoonlijkheids
rechten anders ligt. 

Hoewel smartengeld wegens een inbreuk op het 'allgemeine Persönlichkeitsrecht' 
i n bepaalde gevallen hoger kan zijn dan smartengeld wegens fysiek letsel of shock-
schade, betekent dit niet dat dit standaard het geval is. De hoogste bedragen die 
wegens een inbreuk op de privacy en aantasting van de eer en goede naam worden 
toegekend komen niet i n de buurt van de bedragen die voor de meest ernstige letsel
schades worden uitgekeerd. Zoals gezegd kreeg prinses Caroline van Monaco na 
terugverwijzing 2 0 9 uiteindelijk D M 180.000210 wegens publicaie van een fictief inter
view. Het hoogste bedrag dat Hacks, Ring en Böhm in hun overzicht vermelden, is 
D M 700.000; dit betrof een hoge dwarslaesie waarbij het slachtoffer was aangewezen 
op een beademingsapparatuur en ook in zijn spraakvermogen was aangetast.2 1 1 Te
gelijkertijd moet worden toegegeven dat D M 180.000 hoger is dan voor sommige 
ernstige kwetsingen wordt toegewezen. Zo werd D M 120.000 toegekend aan een 
benadeelde die onder meer een hersenschudding en meerdere breuken in beide benen 
had en wiens linkerbeen tot boven de knie werd afgezet.2 1 2 Voor paraplegie wordt 
ook soms minder toegekend 2 1 3, hoewel het hoogste bedrag dat Slizyk noemt D M 
500.000 is . 2 1 4 

209 BGHZ 128, 1 (15-11-1994). Zie over deze zaak hiervoor nrs. 232 en 331. 
210 OLG Hamburg 25-7-1996, NJW 1996, 2870. 
211 Hacks/Ring/Böhm, 1999, nr. 2401. 
212 Hacks/Ring/Böhm, 1999, nr. 2187. 
213 OLG Hamm 4-3-1992, Slizyk, 2001, p. 331, nr. 1630 waarin DM 170.000 werd toegekend aan een man 

die blijvend van een rolstoel afhankelijk was en zijn beroep moest opgeven. Zie ook OLG Stuttgart 
24-5-1985, Slizyk, 2001, p. 330, nr. 998 waarin een vrouw DM 160.000 kreeg wegens onder meer 
verlamrrting aan beide benen en het feit dat ze haar beroep moest opgeven. 

214 LG Oldenburg 11-10-1989, Slizyk, 2001, p. 338, nr. 1067 noemt als hoogste bedrag DM 500.000 (4-jarig 
meisje dat tot een rolstoel was veroordeeld en waarvan de seksuele functies ook blijvend waren 
beschadigd). 
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4.4 Grenzen aan de hoogte van het smartengeld 

414 Tenslotte — en dat is de derde vraag — dient de vraag gesteld te worden of er 
grenzen zijn aan de hoogte van de bedragen die in het kader van rechtshandhaving 
kunnen worden toegekend. Geldt 'the sky' als 'the l imit ' nu de rechter niet zoals bij 
schadevergoeding een natuurlijk plafond heeft i n de vorm van de omvang van de 
schade? Daarvoor hoeft mijns inziens niet te worden gevreesd. In de eerste plaats 
geldt op grond van Straatsburgse jurisprudentie een proportionaliteitsvereiste bij de 
toekenning van schadevergoeding. 2 1 5 Dit vormt een bovengrens, zij het dan ook niet 
een heel duidelijk toepasbare. Een meer specifieke vraag is of het smartengeld zo hoog 
mag worden vastgesteld dat de winst die bijvoorbeeld een krant maakt door een de 
privacy schendende onthulling geheel wordt afgeroomd. Het antwoord luidt dat de 
wet in de vorm van art. 6:104 B W een afzonderlijke regeling voor winstafdracht bevat 
en dat het derhalve niet goed mogelijk lijkt om op art. 6:106 B W een tweede mogelijk
heid voor winstafdracht met eigen toepassingsvoorwaarden te funderen. Verkapte 
winstafdracht in de vorm van een hoog smartengeld op basis van art. 6:106 B W is dus 
alleen mogelijk indien voldaan is aan de voorwaarden die art. 6:104 B W stelt. De Hoge 
Raad vat art. 6:104 B W op als een uitwerking van art. 6:97 B W , hetgeen inhoudt dat 
een rechter niet nauwkeurig berekenbare schade mag begroten op de winst die het 
onrechtmatig gedrag heeft opgeleverd. 2 1 6 Het gaat daarbij dus om een vorm van 
abstracte schadeberekening. Indien de rechter vaststelt dat in het gegeven geval geen 
schade is geleden, is de weg naar de toepassing van art. 6:104 B W afgesneden, aldus 
nog steeds de Hoge Raad. Het probleem is echter juist dat i n de gevallen waarin 
smartengeld wordt toegekend op basis van de rechtshandhavingsfunctie geen sprake 
is van aantoonbare schade. 

Voor het geval dat de Hoge Raad van mening verandert zij nog opgemerkt dat 
winstafdracht geen probleemloze figuur is. De gemaakte winst valt namelijk niet altijd 
eenvoudig te berekenen. In geval van een schending van de privacy of van de eer en 
goede naam door de 'entertainment press' zijn verschillende benaderingen denkbaar. 
Ten eerste kan worden aangeknoopt bij de hoogte van de oplagestijging als gevolg 
van de inbreuk. Een probleem is in dit verband dat niet duidelijk vaststelbaar is wat 
de invloed is geweest van de inbreuk op deze stijging. Dit geldt met name indien de 
onrechtmatige berichtgeving niet op de voorkant van de krant of het tijdschrift is 
aangekondigd. Ten tweede vormen de bedragen die het medium rekent voor plaatsing 
van advertenties een indicatie. Het geld dat wordt verdiend met een pagina berichtge
v ing — die neerkomt op een inbreuk — ligt i n principe hoger dan het bedrag dat voor 
een paginagrote advertentie wordt gerekend. Tenslotte kan de rechter kijken naar de 
bedragen die voor foto's en andere informatie worden neergeteld. De winst is hoger 

215 EHRM 13 juli 1995, NJ 1996, 544. In deze zaak had de historicus Miloslavsky, het hoofd van Win
chester College, Lord Aldington, beschuldigd van oorlogsmisdaden. De jury kende de benadeelde 
wegens aantasting van diens reputatie ('defamation' meer precies 'libel') een schadevergoeding toe 
van £ 1,500,000. Het EHRM neemt een schending aan van art. 10 EVRM. Zie over deze zaak Verheij, 
AA 1997, p. 71-81. 

216 HR 24 december 1993, NJ 1995, 421, nt. CJHB. 

535 



Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon 

dan deze bedragen. 2 1 7 De bedragen die de rechter dan moet toekennen zouden bui
tengewoon hoog kunnen uitvallen. Ter illustratie: in Duitsland zou de exclusieve foto 
van de bruiloft van autocoureur Michael Schumacher verkocht zijn voor D M 500.000. 
2 1 8 Indien de rechter zo 'n bedrag als smartengeld op basis van de rechtshandhavings-
functie zou toewijzen is het de vraag of het hierboven geformuleerde proportionali
teitsvereiste niet wordt geschonden. 2 1 9 

Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld mag er derhalve niet naar 
worden gestreefd de winst van de inbreukmaker af te romen. Vanuit financieel per
spectief blijft de inbreuk derhalve aantrekkelijk. Het middel dat de benadeelde dankzij 
de rechtshandhavingsfunctie krijgt aangereikt is dan ook niet perfect. Ook de moge
lijkheden van de rechtshandhavingsfunctie zijn derhalve beperkt. Indien men bepaalde 
rechten volledig w i l handhaven door inbreuk daarop per definitie onaantrekkelijk te 
maken, dan dient naar een ander instrument, zoals bijvoorbeeld 'punitive damages', 
te worden gegrepen. De wenselijkheid daarvan en de haken en ogen die zitten aan 
regeling van die figuur blijven i n dit onderzoek buiten beschouwing. Waar het hier 
om gaat, is dat duidelijk is dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van de rechts
handhavingsfunctie en de rekbaarheid van het geldend recht. 

Ook in Duitsland lijkt de rechter een dergelijke grens in acht te nemen. 2 2 0 In het 
Caroline I-arrest 2 2 1 overwoog het B G H : 

"Das heißt zwar nicht, daß in solchen Fällen rücksichtsloser Kommerzialisienmg der 
Persönlichkeit eine 'Gewinnabschöpfung' vorzunehmen ist, wohl aber, daß die Erzielung 
von Gewinnen aus der Rechtsverletzung als Bemessungsfaktor in die Entscheidung über 
die Höhe der Geldentschädigung einzubeziehen ist." 

Met andere woorden: de rechter mag wel acht slaan op de behaalde winst, maar de 
omvang daarvan is niet beslissend. Het is niet meer dan een gezichtspunt bij vaststel
l ing van de hoogte van het smartengeld. 2 2 2 Dat het B G H onderscheid maakt tussen 
de toekenning van smartengeld i n geval van schending van het 'allgemeine Persön
lichkeitsrecht' enerzijds en 'punitive damages' anderzijds kan voorts worden afgeleid 
uit het feit dat het B G H in Caroline I niet expliciet afstand neemt van een uitspraak 
waarin werd geoordeeld dat een Amerikaans vonnis waarin 'punitive damages' waren 
toegekend ter hoogte van. $ 400,000 niet in Duitsland ten uitvoer kon worden ge-
legd. 2 2 3 

217 Zie over deze drie aanknopingspunten Prinz, NJW 1996, p. 955-956. 
218 Prinz, NJW 1996, p. 956. 
219 EHRM 3 juli 1995, NJ 1996, 544. 
220 Zij het dan dat het BGH in dat verband spreekt van preventie en niet van rechtshandhaving. 
221 BGHZ 128, 1 (15-11-1994). 
222 De literatuur is overigens verdeeld. Volgens Seitz, NJW 1996, p. 2848-2850 en Prinz, NJW 1996, p. 

953-958 is winstafdracht mogelijk, terwijl Steffen NJW 1996, p. 10-14 meent dat dit niet zo is. Zie ook 
hiervoor nrs. 232 en 331. 

223 BGHZ 118, 312 (4-6-1992). Zie over deze uitspraak Rosengarten, NJW 1996, p. 1935-1938. 
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5. Overgang, faillissement, beslag en huwelijksgemeenschap 

5.1 In le id ing 

415 Voor de smartengeldvordering gelden bijzondere regels. Daarmee doel ik in de 
eerste plaats op art. 6:106 l i d 2. Deze bepaling geeft enkele bijzondere regels met 
betrekking tot overgang en beslag. Voorts heeft de Hoge Raad beslist dat de vordering 
tot smartengeld in bepaalde gevallen verknocht is i n de z in van art. 1:94 l i d 3 B W en 
derhalve bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap door echtscheiding buiten de 
verdeling dient te blijven. 2 2 4 

In het navolgende wordt onderzocht in hoeverre deze bijzondere regels zijn terug 
te voeren op de bij de totstandkoming van het huidig B W aan smartengeld toegeken
de functies. Indien de bijzondere regels heel nauw verbonden zouden zijn met destijds 
aan smartengeld toegekende functies, rijst immers de vraag welke consequenties de 
hier verdedigde rechtshandhavingsfunctie heeft voor deze bijzondere regels. De con
clusie is echter dat aan de bijzondere regels overwegingen van andere aard ten grond
slag lagen. De keuze voor de rechtshandhavingsfunctie heeft op dit vlak derhalve 
geen gevolgen. Over de overwegingen die aan de bijzondere regels ten grondslag 
lagen, kan echter wel het een en ander worden gezegd. Ik sluit daarom af met mijn 
eigen visie op die overwegingen. 

De opbouw is als volgt. Allereerst worden bovengenoemde bijzondere regels, hun 
ratio en de kritiek daarop in de literatuur behandeld (nrs. 416-417). Vervolgens neem 
ik een eigen standpunt in (nr. 418). 

5.2 Parlementaire geschiedenis en jurisprudentie 

416 Ar t . 6:106 l id 2 B W luidt als volgt: 

"Het recht op een vergoeding, als in het vorige lid bedoeld, is niet vatbaar voor overgang 
en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of ter zake een vordering in rechte 
is ingesteld. Voor overgang onder algemene titel is voldoende dat de gerechtigde aan de 
wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken." 

De overgang van en het beslag op een recht op vergoeding van immateriële schade 
zijn krachtens dit artikel aan bepaalde, nader te bespreken, vereisten onderworpen. 
Anders dan de tekst van de wet suggereert, heeft art. 6:106 l i d 2 B W niet uitsluitend 
betrekking op aan art. 6:106 l i d 1 B W ontleende vorderingen. Het betreft een algemene 
regel die derhalve ook geldt met betrekking tot andere bepalingen dan art. 6:106 B W 
die recht op smartengeld geven. 2 2 5 

De beperkingen van art. 6:106 l id 2 B W werden blijkens de parlementaire geschie
denis nodig geacht in verband met het 'hoogstpersoonlijke karakter' van vergoeding 

224 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693, nt WMK. 
225 TK 1991-1992, 22 506, nr. 5, p. 6. Zie Lindenbergh, 1998, p. 324. 
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van immateriële schade. 2 2 6 Hiermee lijkt enerzijds te worden bedoeld dat het niet de 
bedoeling is dat derden financieel profiteren van het leed van het slachtoffer en ander
zijds dat het slachtoffer zelf moet laten blijken of hij genoegdoening voor zijn immate
riële schade w i l vorderen. 2 2 7 Elders is het hoogstpersoonlijke karakter i n verband 
gebracht met de ratio van de toekenning van smartengeld, namelijk het bewerkstelli
gen van een genoegdoening in de relatie tussen aansprakelijke en benadeelde. Deze 
ratio brengt mee dat slechts de benadeelde een vordering tot vergoeding van immate
riële schade kan instellen. 2 2 8 

Voor een overgang onder bijzondere titel en beslag (daaronder begrepen faillisse
ment 2 2 9) van het recht op smartengeld is als uitvloeisel van bovenvermelde ratio 
vereist dat dit recht bij overeenkomst is vastgelegd of dat de benadeelde een rechts
vordering heeft ingesteld. Ter rechtvaardiging van het stellen van een nader vereiste 
aan de overdracht onder bijzondere titel is bij de totstandkoming van het huidige art. 
6:106 B W l id 2 gesteld: 

"Door de onzekerheid ten aan aanzien van het bedrag dat een vordering ex artikel 11 
(art. 6:106 BW, AJV) bij inning door de cessionaris zal opleveren, zal een dergelijke 
transactie in de regel een hoogst speculatief karakter dragen. Te vrezen valt dat zij zonder 
een redelijk doel te dienen het ontstaan van misbruiken in de hand zal werken."2 3 0 

Voor overgang onder algemene titel van het recht op smartengeld is geen vastlegging bij 
overeenkomst of instelling van een rechtsvordering vereist. Art . 6:106 l i d 2 B W eist 
slechts dat de benadeelde aan de aansprakelijke heeft medegedeeld dat hij op vergoe
ding van immateriële schade aanspraak wenst te maken. A a n deze naar verhouding 
soepele eis ligt vooral een praktische overweging ten grondslag. In geval van lichame
lijk letsel wordt vaak langdurig onderhandeld. Het is mogelijk dat de benadeelde 
tijdens de onderhandelingen komt te overlijden zonder dat sprake is van een overeen
komst en zonder dat terzake een rechtsvordering is ingesteld. Tegen de bedoeling van 
de benadeelde in , zou de vordering tot smartengeld dan niet vererven. O m deze 
consequentie te vermijden, is een enkele mededeling van de benadeelde voldoende 
voor overgang onder algemene titel. 2 3 1 Verder heeft meegespeeld dat vergoeding van 
affectieschade niet mogelijk is. De wetgever wilde vermijden dat nabestaanden langs 
de weg van vererving alsnog recht op smartengeld zouden hebben. 2 3 2 

Wat betreft de vraag of de vordering tot smartengeld in de huwelijksgemeenschap 
valt, is de parlementaire geschiedenis niet eenduidig. In eerste instantie werd gesteld 

226 PG Boek 6, p. 378. 
227 PG Boek 6, p. 378 en p. 383. Niet helemaal duidelijk is overigens of het eerste aspect ook nog als 

uitvloeisel van het hoogstpersoonlijke karakter van de vordering tot smartengeld moet worden 
gerekend of dat dit een zelfstandig reden is voor de redactie van art. 6:106 lid 2 BW. 

228 PG Boek 6, p. 381. 
229 Bouman en Tilanus-van Wassenaer, 1998, nr. 43; Lindenbergh, 1998, p. 317; Polak-Wessels II, par. 

2055. 
230 PG Boek 6, p. 381. 
231 PG Boek 6, p. 383. In een eerder stadium was de minister overigens niet bereid tot een dergelijke 

versoepeling. Zie PG Boek 6, p. 381-382. 
232 PG Boek 6, p. 381, zie Van Dam, 1991, p. 87. 
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dat de vordering verknocht was in de z in van art. 1:94 l id 3 B W . 2 3 3 Vervolgens werd, 
met verwijzing naar een intussen gewezen arrest van de Hoge Raad 2 3 4 , opgemerkt 
dat het recht op smartengeld in de huwelijksgemeenschap valt, indien voldaan is aan 
de vereisten van art. 6:106 l i d 2 B W . 2 3 5 In een later arrest is de Hoge Raad hierop 
teruggekomen. 2 3 6 In het geval van een vrouw die door een whiplash blijvende mate
riële en immateriële schade leed, had de verzekeraar van de aansprakelijke na de 
echtscheiding nog een bedrag van ƒ 178.000,- uitgekeerd. 2 3 7 Het Hof had geoordeeld 
dat de aanspraak van de vrouw op vergoeding van materiële en immateriële schade 
naar haar aard in zoverre is verknocht dat zij bij de ontbinding van de gemeenschap 
door echtscheiding buiten de gemeenschap dient te blijven. Het Hof had daarbij met 
name gewicht toegekend aan de omstandigheid dat de schadevergoedig strekt tot 
compensatie van materiële en immateriële schade die de vrouw in de toekomst zou 
lijden. 2 3 8 De Hoge Raad liet het arrest van het Hof in stand. Meer in het algemeen 
overwoog hij dat de vraag of een goed verknocht is in de z in van art. 1:94 l i d 3 B W 
afhangt van de aard van dat goed zoals deze mede door de maatschappelijke opvat
tingen wordt bepaald. 

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bijzondere 
regels van art. 6:106 l id 2 B W voornamelijk zijn terug te voeren op het hoogstpersoon
lijke karakter dat de wetgever van het huidig B W aan smartengeld toedacht. Dit 
hoogstpersoonlijke karakter heeft twee gevolgen. In de eerste plaats moet het slachtof
fer zelf beslissen of hij een vordering tot vergoeding van immateriële schade instelt. 
In de tweede plaats dient het smartengeld aan hem ten goede te komen. Verder 
hebben verschillende overwegingen van andere aard een rol gespeeld. In geval van 
overdracht onder bijzondere titel vreesde de wetgever voor niet nader gespecificeerd 
misbruik. De omstandigheid dat vergoeding van affectieschade niet mogelijk was, 
werd als reden aangevoerd om overgang onder algemene titel niet zonder meer 
mogelijk te maken. Dat slechts gekozen werd voor een niet aan verdere vormvoor
schriften gebonden mededelingsvereiste, had de praktische reden dat vererving van 
de smartengeldvordering ook mogelijk diende te zijn indien het slachtoffer had aange
geven aanspraak op smartengeld te wi l len maken, doch tijdens de onderhandelingen 
was overleden. 

De keuze voor de rechtshandhavingsfunctie heeft hier derhalve geen gevolgen. De 
beschreven bijzondere regels liggen echter om verschillende redenen in de literatuur 
onder vuur. Daarover handelt nr. 417. 

233 PG Boek 6, p. 389. 
234 HR 3 januari 1986, NJ 1987, 73, nt. EAAL. 
235 PG Boek 6, p. 1277. 
236 HR 24 oktober 1997, NJ 1998,693, nt. WMK. Zie over deze uitspraak Lindenbergh, JBN 1998, p. 2-4 

en Verstappen, FJR 1998, p. 78-84. 
237 Dit bedrag bestond uit ƒ 20.000,- smartengeld en ƒ 170.000,- ter compensatie van vermogensschade 

bestaande uit inkomensschade, kosten van huishoudelijk hulp en verlies van zelfwerkzaamheid. 
238 Tijdens het huwelijk had de verzekeraar al een bedrag van ƒ 12.000,- uitgekeerd. Dit bedrag is door 

partijen wel bij de boedelscheiding betrokken en bij helfte verdeeld. In de procedure stond vast dat 
de tijdens het huwelijk door de gemeenschap geleden schade niet uitgaat boven het bedrag van 
/ 12.000,-. 
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5.3 Literatuur 

417 In de literatuur is het bijzondere regime waaraan de vordering tot smartengeld 
is onderworpen niet zonder kritiek gebleven. V a n Dam acht ten aanzien van het 
vereiste van mededeling als voorwaarde voor vererving van de smartengeldvordering 
bezwaarlijk "(...) dat een zwaargewonde en/of zijn naaste verwanten zich in een 
penibele situatie bezig moeten houden met allerlei juridische activiteiten — aangeno
men dat zij van de (on)mogelijkheden dienaangaande op de hoogte zijn — om de 
smartegeldvordering (...) veil ig te stellen." 2 3 9 A l s in de praktijk het belang van het 
vasthouden aan het hoogstpersoonlijke karakter van het recht op smartengeld niet 
tegen dit bezwaar opweegt, verdient automatische vererving zijns inziens de voor
keur. 2 4 0 

Lindenbergh is meer in het algemeen van mening dat de regeling van art. 6:106 l id 
2 B W vlees noch vis is. De extra voorwaarden die de wet stelt aan de overgang van 
en het beslag op het recht op smartengeld worden gerechtvaardigd door te verwijzen 
naar het persoonlijk karakter van dit recht, maar zij waarborgen niet dat het smarten
geld daadwerkelijk aan de benadeelde ten goede komt. Zij hebben derhalve een nogal 
arbitrair karakter. 2 4 1 De beperkingen van art. 6:106 l i d 2 B W zijn volgens hem even
m i n gerechtvaardigd door de overweging dat de benadeelde zelf dient te beslissen 
over het al dan niet aanspraak maken op smartengeld. Wellicht gold vroeger dat het 
vorderen van smartengeld door veel mensen als onethisch werd gezien, maar tegen
woordig is dat niet meer het geval. 2 4 2 Tegen deze achtergrond zijn de nadelen van 
de vereisten van art. 6:106 l id 2 B W groter dan de voordelen. Hij stelt dan ook voor 
om art. 6:106 l id 2 B W te schrappen. 2 4 3 Dit algemene standpunt leidt Lindenbergh 
tot het volgende. 

A a n de overdracht en de vererving van de smartengeldvordering w i l hij in het geheel 
geen bijzondere voorwaarden stellen. 2 4 4 Voorts is hij van mening dat schuldeisers 
z ich volledig op het smartengeld van hun schuldenaar moeten kunnen verhalen. 2 4 5 

Beslag op het recht op smartengeld dient derhalve zonder nadere beperkingen moge
lijk te zijn en in geval van faillissement dient het recht op smartengeld in de failliete 
boedel te vallen. Hij voert hiertoe drie argumenten aan. In de eerste plaats geldt als 
uitgangspunt dat schuldeisers z ich op het gehele vermogen van hun schuldenaar 
kunnen verhalen (art. 3:276 BW). Voorts is niet beslissend dat de vordering tot smar-

239 Van Dam, 1991, p. 91. 
240 Van Dam verwijst naar het Duitse recht waar om die reden de beperkingen die par. 847 BGB vroeger 

stelde in 1990 zijn opgeheven, zie BGBl 1990 I, 478. Deze beperkingen zorgden, in de vaak aange
haalde woorden van Deutsch, slechts voor het"(...) makabere Spektakel des Wettlaufs zwischen der 
Zustellung der Klage und dem Tod.", zie Deutsch, 1976, p. 478. Zie over de problemen die voor de 
wetswijziging ontstonden Voß, VersR 1990, p. 821-826. 

241 Lindenbergh, 1998, p. 327. 
242 Lindenbergh merkt bovendien op dat een dergelijk bezwaar niet typerend is voor vergoeding van 

immateriële schade, maar zich ook ten aanzien van vergoeding van vermogensschade kan voordoen. 
243 Lindenbergh, 1998, p. 326-328. Dit laat onverlet dat de benadeelde om persoonlijke redenen niet 

besluit om om smartengeld te vorderen. Zoals Lindenbergh zelf al aangeeft, heeft de benadeelde 
deze keuzemogelijkheid niet na zijn overlijden en bij faillissement. 

244 Lindenbergh, 1998, p. 329 en 331-332. 
245 Lindenbergh, 1998, p. 329-331, zie in dezelfde zin Polak-Wessels n, par. 2055. 
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tengeld niet in de plaats komt van een vermogensbestanddeel. Schuldeisers kunnen 
zich namelijk ook verhalen op andere voordelen die evenmin voor een vermogensbe
standdeel in de plaats komen (denk aan het winnen van een loterij bijvoorbeeld). 
Tenslotte houdt de Faillissementswet slechts goederen buiten het faillissement die tot 
de eerste levensbehoefte behoren. 

Voor wat betreft de vraag of de vordering tot smartengeld in de huwelijksgemeen
schap valt, is Lindenbergh kritisch over het feit dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat 
de smartengeldvordering in bepaalde gevallen verknocht is in de z in van art. 1:94 l id 
3 B W . 2 4 6 Hij merkt op dat het oordeel van de Hoge Raad voornamelijk gemotiveerd 
schijnt door de wens de harde consequenties van de huwelijksgemeenschap te vermij
den. Lindenbergh is van mening dat partijen dergelijke consequenties zelf hadden 
kunnen vermijden door het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Dat veel mensen 
zich bij het aangaan van het huwelijk niet om dergelijke gevolgen zullen bekommeren 
doet daaraan zijns inziens niet af. Van Duijvendijk-Brand zal de beslissing van de 
Hoge Raad om de vordering tot smartengeld i n bepaalde gevallen als verknocht aan 
te merken daarentegen met instemming hebben begroet. In haar dissertatie uit 1990 
had zij hiervoor namelijk met verve gepleit: "(...) de lotsverbondenheid die (mede) 
belichaamd is in de huwelijksgoederengemeenschap dient niet zo ver te gaan, dat de 
ene echtgenoot bij echtscheiding geldelijk voordeel heeft van het feit, dat de ander 
veel leed heeft moeten ondergaan en/of blijvend invalide i s / / 2 4 7 

5.4 Evaluatie 

418 De hierboven weergegeven kritriek op art. 6:106 l id 2 B W deel ik i n grote lijnen. 
De daarin neergelegde bijzondere regels zorgen er geenszins voor dat het smartengeld 
daadwerkelijk aan het slachtoffer ten goede komt, terwijl dat toch een belangrijk 
argument heet te zijn. Hoewel art. 6:106 l id 2 B W om die reden ongelukkig is, w i l dat 
niet zeggen dat ik het oneens ben met de gedachte dat smartengeld zoveel mogelijk 
dient toe te komen aan het slachtoffer. Z o u smartengeld niet aan het slachtoffer, maar 
aan derden toevloeien, dan komt dit mijns inziens op gespannen voet te staan met het 
beginsel dat het schadevergoedingsrecht niet mag resulteren in ongerechtvaardigde 
verrijking. Dit spreekt des te meer i n gevallen van (blijvend) fysiek of psychisch letsel. 
Het is naar mijn mening niet goed verdedigbaar wanneer derden financieel zouden 
kunnen profiteren van het leed van een ander, terwijl die ander dit leed nog steeds met 
zich draagt. Deze gedachte heeft de Hoge Raad mijns inziens tot leidraad gediend bij 
de uitleg van art. 1:94 l id 3 B W en heeft gevolgen voor de vereisten die art. 6:106 l i d 
2 B W stelt aan de overgang onder algemene titel van en het (faillissementsbeslag op het 
recht op smartengeld. Dit vergt enige toelichting. 

De uitspraak waarin de Hoge Raad de smartengeldvordering als verknocht in de 
z in van art. 1:94 l id 3 B W aanmerkte, betrof een vordering tot vergoeding van toekom
stige immateriële nadelen die de benadeelde zou ondervinden als gevolg van blijvend 

246 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693, nt WMK. Lindenbergh, 1998, p. 333-334. 
247 Van Duijvendijk-Brand, 1990, p. 33. 
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fysiek letsel.248 Deze uitspraak hoeft geen verbazing te wekken. Het zou mijns inziens 
onredelijk zijn om de voormalige echtgenoot van het slachtoffer te laten profiteren van 
het leed van het slachtoffer nu zij dit ook in de toekomst met zich zal dragen. Dit is 
met name onredelijk omdat iemand zo zou profiteren van het leed van een ander 
doordat hij (een gedeelte van) het geld krijgt dat was bedoeld om die ander in staat 
te stellen zijn leed (voor zover mogelijk) te verzachten. Zonder al te hoge verwachtin
gen te koesteren omtrent positieve psychologische effecten van het ontvangen van 
smartengeld, zou men misschien zelfs kunnen zeggen dat het leed van het slachtoffer 
i n stand wordt gehouden doordat het smartengeld niet aan hem maar aan een derde 
toevalt. 

Dezelfde onredelijkheid zou zich naar mijn mening echter voordoen indien schuld
eisers beslag zouden kunnen leggen op de vordering tot smartengeld of wanneer deze 
vordering in de failliete boedel zou vallen. Waarom zou een voormalige echtgenoot 
(zeker i n geval van een langdurig huwelijk) niet mogen profiteren van de vergoeding 
terzake van het blijvend letsel van zijn voormalige echtgenote, terwijl de eerste de 
beste schuldeiser dat we l mag? 

De argumenten die werden aangevoerd ter onderbouwing van de opvatting dat de 
vordering tot smartengeld i n de failliete boedel dient te vallen wegen hier niet tegen 
op. Het ging om de volgende argumenten. 2 4 9 In de eerste plaats is gewezen op het 
uitgangspunt dat schuldeisers zich op het gehele vermogen van hun schuldenaar 
kunnen verhalen (art. 3:276 BW). Voorts is naar voren gebracht dat niet beslissend is 
dat de vordering tot smartengeld niet in de plaats komt voor een vermogensbestand
deel. Schuldeisers kunnen zich namelijk ook verhalen op andere voordelen die even
m i n voor een vermogensbestanddeel in de plaats komen (denk aan het winnen van 
een loterij bijvoorbeeld). Tenslotte is opgemerkt dat volgens de Faillissementswet 
slechts goederen die tot de eerste levensbehoeften behoren buiten het faillissement 
blijven. 

Tegen deze argumenten valt het volgende i n te brengen. De toekenning van smar
tengeld is niet zomaar een voordeel dat op één lijn kan worden gezet met het winnen 
van een loterij. In geval van (blijvend) fysiek of psychisch letsel strekt smartengeld 
ertoe de rechthebbende te compenseren voor ondergaan leed. 2 5 0 Indien de smarten
geldvordering in de failliete boedel zou vallen, hebben schuldeisers niet alleen een 
voordeel, maar blijft de rechthebbende ook met een (immaterieel) nadeel achter. Dat is 
niet zo in geval van een loterij. Daar hebben de schuldeisers ook een voordeel, maar 
de rechthebbende blijft na afwikkeling van het faillissement niet met een (immateriële) 
schadepost zitten. Onder deze omstandigheden is het redelijk dat het smartengeld ten 
goede komt aan het slachtoffer. Dat hiertoe een uitzondering moet worden gemaakt 
op het uitgangspunt dat schuldeisers zich op het gehele vermogen van hun schulde
naar kunnen verhalen (art. 3:276 BW) en op het feit dat de Faillissementswet slechts 
goederen die tot de eerste levensbehoeften behoren buiten het faillissement houdt, 
acht ik geen onoverkomelijk bezwaar. 

248 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693, nt. WMK. 
249 Lindenbergh, 1998, p. 329-331, zie hiervoor nr. 417. 
250 En hierdoor wordt tegelijkertijd het recht op fysieke integriteit gehandhaafd. 
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Buiten gevallen van (blijvend) fysiek of psychisch letsel dient mijns inziens hetzelf
de te gelden. De smartengeldvordering dient buiten het (faillissements)beslag te vallen 
en moet als verknocht in de z in van art. 1:94 l i d 3 B W worden beschouwd. Weliswaar 
heeft de benadeelde in die gevallen geen aantoonbaar leed ondervonden, maar de 
vordering tot vergoeding van immateriële schade is toch nauw met de persoon van 
de benadeelde verbonden: het zijn immers zijn persoonlijkheidsrechten waarop in
breuk is gemaakt. De omstandigheid dat de rechtshandhaving plaatsvindt door de 
toekenning van geld zodat zijn vermogen daardoor toeneemt, is te beschouwen als een 
toevallige omstandigheid die derden niet aangaat en waarvan zij geen voordeel mogen 
hebben. De vordering tot vergoeding van immateriële schade ter rechtshandhaving 
kan derhalve niet op één lijn worden gesteld met het winnen van een loterij. 

Tenslotte ben ik van mening dat de voorwaarden die art. 6:106 l i d 2 B W stelt aan 
de overgang onder bijzondere en algemene titel moeten komen te vervallen. Hiervoor 
bleek dat overdracht vooral ongewenst werd geacht in verband met onzekerheid 
omtrent de omvang van de smartengeldvordering. 2 5 1 Cessie van de vordering zou 
daarmee een hoogst speculatief karakter krijgen waardoor misbruik in de hand zou 
worden gewerkt. Het feit dat de omvang van de vordering niet vast staat en derhalve 
een speculatief karakter heeft, is op zichzelf onvoldoende reden om nadere eisen te 
stellen aan de overdraagbaarheid. 2 5 2 De in de literatuur geformuleerde kritiek op het 
mededelingsvereiste waaraan voldaan moet zijn voor overgang onder algemene titel 
acht ik eveneens gegrond. 2 5 3 

6. Voordelen van de rechtshandhavingsf unctie boven de compensatie
functie 

419 N u in het bovenstaande (nrs. 382-418) uiteen is gezet waar de hier voorgestelde 
rechtshandhavingsfunctie ter onderbouwing van de toekenning van smartengeld op 
neerkomt, kunnen thans alle voordelen van deze functie op een rij worden gezet. 

In de eerste plaats verklaart de rechtshandhavingsfunctie het geldende recht, terwijl 
de compensatiefunctie daartoe niet i n staat i s . 2 5 4 De rechtshandhavingsfunctie leidt 
daarom tot een verhoging van de kwaliteit van het juridisch debat. De discussie hoeft 
niet meer gevoerd te worden i n termen van (de ernst van het) leed, maar kan plaats
vinden met behulp van de op de rechtshandhaving gebaseerde gezichtspunten. 2 5 5 

Binnen het kader van art. 6:106 l i d 1 sub b B W komt de hier voorgestelde, op de 
rechtshandhavingsfunctie gebaseerde, benadering derhalve neer op een multi-factor-
benadering die in wezen hetzelfde is als de multi-factor-benadering van art. 6:98 

251 Zie PG Boek 6, p. 381 en hiervoor nr. 416. 
252 Vgl. Lindenbergh, 1998, p. 316, zie hiervoor nr. 417. 
253 Van Dam, 1991, p. 91, zie hiervoor nr. 417. 
254 Zie hiervoor nrs. 357 en 364. 
255 Zie hierboven nrs. 382-391. 
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B W . 2 5 6 De argumenten die Koster destijds voor de toerekening naar redelijkheid en 
tegen de adequatie-leer heeft aangevoerd zijn hier vrijwel gelijkelijk van toepassing. 
Het probleem van het voorzienbaarheidscriterium was dat het zo rekbaar was als 
elastiek. De rechter kon i n principe alles voorzienbaar of onvoorzienbaar oordelen. Het 
gevolg van deze gang van zaken was dat de werkelijke beweegredenen verborgen 
bleven. Er ontstond een discrepantie tussen motivering en motivatie. In plaats van te 
schermen met het plooibare begrip voorzienbaarheid stelde Koster 2 5 7 daarom een 
ander criterium voor: de toerekening naar redelijkheid. De rechter zou expliciet moe
ten aangeven welke gezichtspunten hem tot zijn oordeel hadden geleid. 

Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan mijn voorstel. Bij de toekenning van 
smartengeld komt vanwege de dominante positie van de compensatiefunctie thans te 
veel het accent te liggen op de aanwezigheid van (ernstig) leed. Di t kan leiden tot 
ongewenste redeneringen. Bij gering leed kan dan namelijk als argument tegen ver
goeding worden ingebracht dat het gaat om bagatelschade, terwijl ook ernstig leed 
niet voor vergoeding zou komen omdat ernstig leed toch niet kan worden weggeno
men. Door te denken in termen van (compensatie van) smart blijven de criteria aan 
de hand waarvan de wenselijkheid van de toekenning van smartengeld nader kan 
worden ingevuld grotendeels verborgen. De hier gepropageerde multi-factor-benade-
ring w i l aan deze ondoorzichtigheid een einde maken door openlijk een aantal facto
ren (hier gezichtspunten genoemd) te formuleren dat relevant is voor de vraag of de 
toekenning van smartengeld wenselijk is. Di t bevordert de juridische eerlijkheid 2 5 8 

naar buiten toe en zal ook de besluitvorming voor de rechter zelf vergemakkelijken. 
De kwaliteit van het juridisch debat zal toenemen doordat andere omstandigheden 
dan de ernst en de omvang van het leed niet direct i n de taboesfeer worden getrok
ken. O p termijn zal zo ook de rechtszekerheid toenemen. 2 5 9 Niet i n de laatste plaats 
doordat via de rechtshandhavingsfunctie het debat van het feitelijk niveau (is er 
sprake van leed?) naar het juridisch niveau wordt getild. 

Wie bij de interpretatie van het begrip persoonsaantasting in de z in van art. 6:106 
l i d 1 sub b B W uitgaat van de rechtshandhavingsfunctie (en de daarop gebaseerde 
gezichtspunten) kiest voor een primair normatieve ('rights based') benadering; wie 
uitgaat van de compensatiefunctie kiest daarentegen voor een vooral feitelijk getinte 
benadering. 2 6 0 Een normatieve i n plaats van een feitelijke benadering maakt dat het 
slachtoffer zijn leed niet hoeft op te kloppen. Voordelig voor het slachtoffer is boven
dien dat hij i n mindere mate genoodzaakt zal zijn om zich te onderwerpen aan — 

256 Verschil is natuurlijk dat bij de toepassing van art. 6:98 BW de rechter rekening moet houden met 
alle omstandigheden van het geval, terwijl hij dat bij de uitleg van art. 6:106 lid 1 sub b BW niet mag 
doen. 

257 Koster, 1963. Zie verder Van Schellen, 1972 en 1985 en Brunner, VR 1981, p. 210-217 en 233-236. 
258 Vgl. Van Schellen, 1985, p. 13 die de adequatieleer 'denkoneerlijkheid' verwijt en Giesen, 2001, p. 

487 die met betrekking tot bewijslastomkering in wezen ook een multifactorbenadering kiest en 
verwacht dat rechterlijke beslissingen daardoor inzichtelijker worden. 

259 Rechtszekerheid wordt ook door Van Schellen en Giesen gezien als voordeel van de door hen — op 
verschillende terreinen — voorgestane multifactorbenaderingen, zie Van Schellen, 1985, p. 13 en 
Giesen, 2001, p. 486 en 488. 

260 Normen en feiten zijn nooit geheel los van elkaar te zien, maar de bovengenoemde tweedeling geeft 
wel goed aan waar het in essentie om gaat. 
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veelal als belastend ervaren — psyhologisch of psychiatrisch onderzoek. Dit heeft 
minder transactiekosten tot gevolg: er hoeven geen psychologen of psychiaters te 
worden ingeschakeld met alle tijd en kosten van dien. 2 6 1 Ook voor het slachtoffer 
biedt dit voordelen. Een ander voordeel van een 'rights based'-benadering is dat de 
Hoge Raad beter kan toetsen i n cassatie. In een benadering waarin vooral de ernst van 
het ondervonden leed centraal staat, is dat minder goed mogelijk. Op termijn zal ook 
dit de rechtszekerheid bevorderen. 

Verder is van groot praktisch belang dat met de rechtshandhavingsfunctie een 
vehikel i n de vorm van een recht op schadevergoeding is gevonden voor de doorwer
king van grondrechten in de verhoudingen tussen burgers. Tot dusverre stond voorna
melijk de vraag centraal of het überhaupt mogelijk is dat grondrechten tussen burgers 
werken en zo ja hoe de waarborgen die de overheid in acht moet nemen vertaald 
moeten worden in de verhouding tussen burgers. De horizontale werking van grond
rechten heeft zich tot dusverre vooral gemanifesteerd door inkleuring van bepaalde 
begrippen. Er is tot op heden nauwelijks systematisch bekeken met behulp van welke 
rechtsvorderingen grondrechten zich in horizontale verhoudingen kunnen doen gel
den, met andere woorden: kunnen worden gehandhaafd. Het privaatrecht is ouder 
dan de grondrechten, met als gevolg dat het privaatrechtelijk handhavingsapparaat 
primair is toegesneden op de handhaving van de traditionele privaatrechtelijke rech
ten. Het privaatrecht is dan ook niet met het oog op handhaving van de jongere 
grondrechten uitgerust met een apart arsenaal aan rechtsmiddelen. De figuur die zich 
hiervoor leent, is de vordering tot smartengeld. De rechtshandhavingsfunctie geeft zo 
tot op zekere hoogte ui tdrukking aan de autonomie van het privaatrecht. De handha
ving van de ook in horizontale verhoudingen relevante grondrechten wordt zo primair 
toevertrouwd aan het privaatrecht en niet aan het straf- of bestuursrecht. 

Tenslotte valt nog ten voordele van de rechtshandhavingsfunctie op te merken dat 
zij goed spoort met bepaalde rechtseconomische inzichten over vergoeding van imma
teriële schade. Vanuit rechtseconomisch perspectief is toekenning van smartengeld ter 
compensatie problematisch aangezien immateriële schade ex post geen vraag naar geld 
genereert. Daarom is het slachtoffer niet bereid ex ante een bedrag te betalen en is er 
dus geen markt voor 'first party'-verzekeringen voor immateriële schade beschik
baar. 2 6 2 Weliswaar kan een benadeelde een sommenverzekering afsluiten en (een 
deel van) het uitgekeerde bedrag aanwenden ter delging van immateriële schade, 
maar dit is niet het expliciete doel van een sommenverzekering. 2 6 3 Vergoeding van 
immateriële schade laat z ich echter wel op de preventiefunctie baseren. Daarbij dient 
onderscheid gemaakt te worden tussen unilaterale ongevallen waarbij één partij (de 
dader) het ongevalsrisico kan beïnvloeden en multilaterale ongevallen waarbij behalve 
de dader ook het slachtoffer daarop invloed heeft. Bij een unilateraal ongeval dient de 

261 Bovendien worden zo de onzekerheden van een andere discipline buiten de deur gehouden. Zie over 
transactiekosten bij vergoeding van letselschade Weterings, 1999. 

262 Faure, 2000, p. 115. 
263 Faure, 2000, p. 115-116 en noot 38. Hij merkt (op p. 122) met verwijzing naar Croley and Hanson, 

Harv. LR 1995, p. 1785-1917 echter wel op dat dit standpunt rechtseconomisch niet geheel onbetwist 
is. Deze beide auteurs zijn van mening dat slachtoffers ex ante wel een vraag naar verzekering tegen 
immateriële schade hebben, maar dat er juridische en economische obstakels bestaan, die de first 
party-verzekering onmogelijk maken. 
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dader alle schade en dus ook alle immateriële schade te vergoeden zodat hij wordt 
aangespoord voldoende preventieve maatregelen te nemen. Bij bilaterale ongevallen 
ligt dit anders omdat ook het slachtoffer dient te worden aangespoord om preventieve 
maatregelen te nemen. Omdat het eigen schuld-verweer een onvoldoende prikkel 
wordt geacht dient het slachtoffer door een terughoudende vergoeding van immate
riële schade aangespoord te worden. 2 6 4 De centrale vraag is derhalve "(...) wiens 
activiteit meeste invloed uitoefent op het tot stand komen van het risico en wiens 
activiteit bijgevolg gecontroleerd moet worden / ' 2 6 5 

Deze inzichten ondermijnen de rechtshandhavingsfunctie geenszins. Deze functie 
biedt namelijk vooral een grondslag voor de toekenning van smartengeld wegens 
schending van persoonlijkheidsrechten. De schending van een persoonlijkheidsrecht 
is in veel gevallen een opzettelijke onrechtmatige daad en derhalve dient de activiteit 
van de inbreukmaker gecontroleerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan een inbreuk op 
de privacy, een aantasting van de eer en goede naam, een schending van een auteurs
rechtelijk persoonlijkheidsrecht en discriminatie. V a n de toekenning van smartengeld 
gaat in deze gevallen in beginsel een preventief effect uit. Di t betekent overigens niet 
dat rechtshandhaving niets anders is dan preventie in een ander jasje.2 6 6 Gezegd is 
slechts dat voor zover er rechtseconomische bezwaren bestaan tegen vergoeding van 
immateriële schade deze niet de rechtshandhavingsfunctie, doch de compensatiefunc
tie betreffen. 

264 Faure, 2000, p. 112-114. Faure baseert zich hier vooral op de analyse van Adams, 1989, p. 210-217. 
Dat het eigen schuld-verweer het slachtoffer onvoldoende aanzet tot het nemen van preventieve 
maatregelen wordt — zoals Faure, 2000, p. 113 noot 26 zelf al aangeeft — overigens betwist door Von 
Randow, 1989, p. 218-225. 

265 Faure, 2000, p. 119. 
266 Rechtshandhaving gaat logisch vooraf aan preventie, zie hiervoor nr. 362. 
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Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting i n de persoon 

Hoofdstuk I: Probleemstelling, verantwoording, opzet 

Het huidig Burgerlijk Wetboek maakt onderscheid tussen vermogensschade en imma
teriële schade (art. 6:95 BW). Centraal i n dit onderzoek staat de vraag in welke geval
len naar Nederlands recht smartengeld dient te worden toegekend. Deze vraag komt 
neer op een uitleg van art. 6:106 l id 1 sub b B W dat bepaalt: 

"1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een 
naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding: 
(...) 
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is 
geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast (...)" 

De probleemstelling van dit onderzoek is tegen deze achtergrond derhalve: 

Wanneer is er sprake van een persoonsaantasting in de zin van art. 6:106 lid 1 sub b BW? 

Ter beantwoording van deze vraag is niet alleen het Nederlandse recht onderzocht, 
maar is tevens rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse, het Franse, het 
Engelse en het Amerikaanse recht. De rechtsvergelijking met de Verenigde Staten is 
van een andere orde dan de rechtsvergelijking met Duitsland, Frankrijk en Engeland. 
Zij is minder detaillistisch en heeft vooral de functie om een inspirerend contrast op 
te roepen met de onderzochte Europese rechtsstelsels. 

Deel I van dit boek bevat de rechtsvergelijkende basis. Centraal staat een aantal 
gevallen waarin smartengeld wordt toegekend. In Deel II staat de functie van smarten
geld centraal. Betoogd wordt dat de compensatiefunctie slechts in een beperkt aantal 
gevallen de toekenning van smartengeld kan verklaren. Daarom wordt voorgesteld 
om ter aanvulling van de compensatiefunctie de zogenaamde rechtshandhavingsfunc-
tie te erkennen. 

D E E L I: G E V A L L E N V A N V E R G O E D I N G V A N IMMATERIËLE S C H A D E 

A . A L G E M E E N 

Hoofdstuk II: Regeling van immateriële schade 
Dit hoofdstuk bevat een algemeen overzicht van de wijze waarop vergoeding van 
immateriële schade i n Duitsland, Nederland, Frankrijk en Engeland is geregeld. Het 
vormt een inleiding op de rest van Deel I waarin per hoofdstuk de toekenning van 
smartengeld in één of meer bepaalde gevallen centraal staat. Meer i n het bijzonder ligt 
i n dit hoofdstuk de nadruk op een viertal aspecten. 

In de eerste plaats wordt stilgestaan bij de definitie van immateriële schade. In de 
tweede plaats wordt onderzoek gedaan naar het al dan niet bestaan van bijzondere 
regels die bepalen in welke gevallen vergoeding van immateriële schade mogelijk is. 
In de derde plaats wordt aandacht besteed aan de rol die persoonlijkheidsrechten 
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spelen bij vergoeding van immateriële schade. In de vierde plaats wordt ingegaan op 
de functie(s) van smartengeld. Deze komen uitgebreider in Deel II (Hoofdstuk VIII) 
aan de orde. 

Een belangrijke conclusie van dit hoofdstuk is dat de gevallen waarin recht op 
smartengeld bestaat in grofweg twee hoofdgroepen uiteen vallen, namelijk gevallen 
waarin de benadeelde fysiek of psychisch letsel heeft geleden enerzijds en overige 
schendingen van persoonlijkheidsrechten anderzijds (nr. 67). Deze tweedeling vormt 
de basis van de onderverdeling van Deel I van dit boek in 'B. Letsel' enerzijds (Hoofd
stuk III en IV) en ' C . Overige aantastingen in de persoon' anderzijds (Hoofdstuk V , 
V I en VII). 

B. LETSEL 

Hoofdstuk III: Bewustzi jn als voorwaarde voor smartengeld 
In dit hoofdstuk staat centraal de vraag of bewustzijn een voorwaarde is voor de 
toekenning van smartengeld wegens aantasting van de fysieke integriteit. 

Deze vraag wordt onderzocht i n relatie tot chronisch bewusteloze slachtoffers 
(comapatiënten) en slachtoffers die vrijwel direct overlijden ten gevolge van een 
ongeval. In dat laatste geval valt te onderscheiden tussen twee (immateriële) schade
posten: 1) de immateriële schade die bestaat uit het enkele feit van overlijden (pretium 
mortis) en 2) de schade die bestaat uit de pijn en de doodsangst die het slachtoffer 
voor zijn overlijden ondervindt. 

De vraag of chronisch bewusteloze slachtoffers recht hebben op smartengeld wordt 
onderzocht naar Duits, Nederlands, Frans en Engels recht. Bij beantwoording van de 
vraag of slachtoffers die vrijwel direct overlijden, recht hebben op smartengeld wordt 
tevens het Amerikaanse recht betrokken. 

Een belangrijke conclusie van dit hoofdstuk is dat de compensatiefunctie ontoerei
kend is voor de toekenning van smartengeld aan chronisch bewustelozen en aan 
slachtoffers van ongelukken die vrijwel direct overlijden (nr. 91). 

Hoofdstuk I V : Shockschade 
Vergoeding van shockschade vormt een specifiek onderdeel binnen de problematiek 
van vergoeding van psychisch letsel. Kenmerkend voor shockschade is dat iemand 
psychisch letsel — en daardoor vermogensschade en immateriële schade — lijdt ten 
gevolge van het fysieke letsel dat aan een ander mens of aan een zaak is overkomen. 
Het slachtoffer van shockschade is dus veelal derde. 

Uit de onderzochte rechtsstelsels blijkt dat de vraag niet zozeer is of de benadeelde 
derde recht heeft op vergoeding van immateriële schade, maar of hij überhaupt, en 
zo ja onder welke voorwaarden, recht heeft op schadevergoeding. Centraal staat met 
andere woorden de vestiging van de aansprakelijkheid. Vergoeding van shockschade 
is dus veel breder dan de problematiek van vergoeding van immateriële schade. De 
reden voor het opnemen van een afzonderlijk hoofdstuk over shockschade is gelegen 
i n de verbondenheid met de problematiek van vergoeding van affectieschade (zie 
daarover Hoofdstuk V) . 
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In dit hoofdstuk komen bij de bespreking van het Duitse, Nederlandse en Engelse 
recht de volgende zeven vragen aan de orde. 
1 Wat is de verhouding tussen shock- en affectieschade? 
2 Hoe ernstig dient het psychisch letsel te zijn? 
3 Welke soort gebeurtenis mag aan het psychisch letsel ten grondslag liggen? 
4 Wie behoren er tot de kring van gerechtigden? 
5 Wordt de eigen schuld van degene die fysiek letsel lijdt, toegerekend aan degene 

die als gevolg daarvan shockschade lijdt? 
6 Bestaat recht op schadevergoeding jegens (de nalatenschap van) het directe slacht

offer indien deze volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen overlijden? 
7 In hoeverre wordt rekening gehouden met de psychische predispositie van degene 

die shockschade heeft geleden? 
De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is dat naar Nederlands recht vergoeding 
van shockschade in beginsel mogelijk is. Voor een wetswijziging is geen reden. Het 
feit dat affectieschade niet voor vergoeding in aanmerking komt, vormt geen obstakel 
(nrs. 152-158). 

C . O V E R I G E A A N T A S T I N G E N I N D E P E R S O O N 

Hoofdstuk V : Affectieschade 
Mensen onderhouden affectieve banden met andere mensen (partners, familieleden 
en vrienden) en met zaken (bijvoorbeeld een huisdier, een huis of een bepaalde foto). 
Aantasting van degene of het voorwerp waarvoor de affectieve gevoelens worden 
gekoesterd leidt tot verdriet (affectieschade). In dit hoofdstuk staat centraal de vraag 
of, en zo ja in welke gevallen, affectieschade recht geeft op smartengeld. Deze vraag 
wordt onderzocht naar Duits, Nederlands, Frans en Engels recht. 

Genoemde centrale vraag wordt door middel van de volgende subvragen uitge
werkt: 
1 Wat is de functie van vergoeding van affectieschade? 
2 Welke gebeurtenis geeft recht op vergoeding van affectieschade? 
3 Wie zijn gerechtigd tot vergoeding van affectieschade? 
4 Hoe wordt het smartengeld vastgesteld? 
5 Dient de eigen schuld die het directe slachtoffer heeft aan zijn ongeval te worden 

toegerekend aan degene die vergoeding van affectieschade vordert? 
A a n het einde van dit Hoofdstuk worden de contouren van een wettelijke regeling tot 
vergoeding van affectieschade geschetst (nrs. 217-221). 

Hoofdstuk V I : Aantasting van de eer en goede naam en inbreuk op de privacy 
In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal: 
1 in welke gevallen en onder welke voorwaarden geven aantasting van de eer en 

goede naam of van de privacy recht op smartengeld? en 
2 wat is hier de functie van de toekenning van smartengeld? 
In het kader van de privacy komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
1 vertekening van de persoonlijkheid; 
2 exploitatie van de persoonlijkheid; 
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3 openbaarmaking van persoonlijke informatie; 
4 hinder. 

Bij beantwoording van de vraag naar de functie van smartengeld is gebruik ge
maakt van analyses terzake in de literatuur en van de hoogte van de toegekende 
bedragen. Tevens is onderzocht of rechtspersonen recht hebben op vergoeding van 
immateriële schade. 

Bovengenoemde kwesties zijn onderzocht naar Duits, Nederlands, Frans en Engels 
recht. 

Een belangrijke conclusie van dit hoofdstuk is dat i n een aantal gevallen de toeken
ning van smartengeld niet op de compensatiefunctie berust (nrs. 277 en 284). 

Hoofdstuk V I I : Vertraagde schadeafwikkeling door verzekeraar 
In dit hoofdstuk komt de aansprakelijkheid van de verzekeraar voor onredelijke 
vertraging van de schadeafwikkeling aan de orde. De twee volgende vragen staan 
centraal: 
1 bestaat er, en zo ja onder welke omstandigheden, een recht op smartengeld wegens 

de vertraagde afhandeling van een claim door de verzekeraar? 
2 wat is de functie van smartengeld in deze gevallen? 

Deze vragen zijn onderzocht naar Duits, Nederlands, Frans en Amerikaans recht. 
Een belangrijke conclusie van dit hoofdstuk is dat voor Nederland de toekenning 

van smartengeld wegens vertraging van de afwikkeling zowel wenselijk als systema
tisch verdedigbaar is (nrs. 313-318). 

D E E L II: F U N C T I E S V A N V E R G O E D I N G V A N IMMATERIËLE S C H A D E 

Hoofdstuk VII I : Functies van smartengeld 
In dit hoofdstuk staat de functie van smartengeld naar Duits, Nederland, Frans en 
Engels recht in het algemeen centraal. De nadruk ligt niet op één enkel geval, maar op 
wat in het algemeen in de wetsgeschiedenis, de rechtspraak en met name de literatuur 
is opgemerkt over de functie van vergoeding van immateriële schade. Ondanks deze 
algemene insteek zal teruggrijpen op wat over de functie in Deel I is gezegd af en toe 
onvermijdelijk zijn. 

Voorafgaand aan de bespreking van de functies van smartengeld wordt steeds 
aandacht besteed aan de functies van het schadevergoedingsrecht in het algemeen. De 
functies van smartengeld zijn daarin immers ingebed. Vervolgens komen de functies 
van smartengeld aan de orde. 

Dit hoofdstuk levert met name de volgende conclusies op. In de eerste plaats wordt 
de stelling verdedigd dat er een spanning bestaat tussen vergoeding van immateriële 
schade en de primaire functies van het schadevergoedingsrecht (herstel en compensa
tie). Het ontstaan van de genoegdoeningsfunctie i n Duitsland en Nederland kan deels 
als een poging worden gezien om deze spanning op te heffen (nrs. 347-348). Vervol
gens zal worden betoogd dat dit niet is gelukt, de genoegdoeningsfunctie is controver
sieel gebleven (nrs. 351-353). Eenvoudige verwerping van de genoegdoeningsfunctie 
lost het probleem echter niet op, omdat men dan weer terug is bij af (nr. 355). Verder 
wordt geconcludeerd dat de compensatiefunctie met name in geval van schending van 
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persoonlijkheidsrechten (buiten fysiek en psychisch letsel) geen bevredigende grond
slag biedt voor de toekenning van smartengeld. Er moet voor die gevallen derhalve 
naar een nieuwe (aanvullende) functie voor smartengeld worden gezocht (nr. 355). 

Hoofdstuk IX: Onvolkomenheid van de compensatiefunctie 
In dit hoofdstuk wordt betoogd dat de compensatiefunctie slechts in een beperkt 
aantal gevallen een voldoende basis vormt voor de toekenning van smartengeld. Zij 
volstaat alleen in geval van (blijvend) fysiek en psychisch letsel. Voor de 
overige gevallen dient een nieuw fundament geconstrueerd te worden. 

De compensatiefunctie heeft drie zwaktes die haar als alles verklarende functie 
ongeschikt maakt. 
1 Er wordt geen smartengeld toegekend wegens de enkele aantasting van vermogensrechten. 
Aantasting van vermogensrechten geeft slechts recht op smartengeld in geval van 
psychisch letsel. Indien daarentegen sprake is van de schending van een persoonlijk
heidsrecht, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy, heeft de benadeelde wel recht op 
vergoeding van immateriële schade ook al heeft hij geen psychisch letsel. Vanuit de 
compensatiefunctie is dit verschil niet te rechtvaardigen. Nergens wordt immers 
aannemelijk gemaakt dat de frustratie die haar oorzaak vindt in de aantasting van een 
vermogensrecht minder of anders van aard is dan die welke het gevolg is van bijvoor
beeld een inbreuk op de privacy. 
2 Het leed verdwijnt vanzelf 
In veel gevallen waarin smartengeld wordt toegekend is geen sprake van blijvend 
fysiek of psychisch letsel. Denk aan bijvoorbeeld een inbreuk op de privacy, een 
aantasting van de eer en goede naam, geluidshinder en een trage afwikkeling van de 
schade door een verzekeraar. De benadeelde zal wellicht negatieve gevoelens onder
vinden, maar deze zullen met het verstrijken van de tijd verdwijnen. Het feit dat 
immateriële schade althans in een aantal gevallen vanzelf teniet gaat, staat in duidelijk 
contrast met het principieel blijvende karakter van vermogensschade. Vergoeding van 
immateriële schade krachtens de compensatiefuncctie is niet i n overeenstemming met 
de eigenschap dat immateriële schade door enkel tijdsverloop verdwijnt. De compen
satiefunctie veronderstelt immers dat sprake is van schade die gecompenseerd moet 
worden. A l s i n veel gevallen vaststaat dat de immateriële schade op termijn verdwijnt, 
is het vanuit dit perspectief niet goed te rechtvaardigen dat compensatie moet plaats
vinden. 
3 Het bestaan van immateriële schade is vaak niet objectiveerbaar en derhalve niet verifieerbaar. 
Buiten geval van fysiek en psychisch letsel is het praktisch onmogelijk om te bepalen 
of degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld daadwerkelijk heeft geleden. Het 
tegenovergestelde is evenmin aantoonbaar. In die gevallen wordt derhalve smarten
geld toegekend, terwijl het bestaan van smart niet aantoonbaar is. Dat is i n strijd met 
de compensatiefunctie. Schade als noodzakelijk vereiste voor de toekenning van 
schadevergoeding komt zo in wezen te vervallen. 
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Hoofdstuk X : Rechtshandhaving 
In dit hoofdstuk wordt betoogd dat buiten geval van (blijvend) fysiek en psychisch 
letsel vergoeding van immateriële schade uitsluitend gebaseerd kan worden op de 
rechtshandhavingsfunctie. 

In de eerste plaats wordt de inhoud van deze functie weergegeven. De rechtshand
havingsfunctie komt erop neer dat het privaatrecht in staat dient te zijn om te reage
ren op de inbreuk op een privaatrechtelijk recht. Rechtshandhaving is te onderschei
den van compensatie, preventie en straf. 

In de tweede plaats wordt de rechtshandhavingsfunctie zoals hier begrepen, afgezet 
tegen de functies die daar in binnen- en buitenland (Duitsland, Frankrijk en Engeland) 
tegen aanliggen. 

Tenslotte wordt de rechtshandhavingsfunctie i n verband gebracht met het van de 
Oostenrijker Wilburg afkomstige 'bewegliche System' van het aansprakelijkheidsrecht. 

Hoofdstuk X I : Consequenties van rechtshandhaving 
In dit hoofdstuk komen de consequenties van de rechtshandhaving aan de orde. 

Allereerst wordt onderzocht wat de consequenties zijn voor de gevallen waarin 
immateriële schade wordt vergoed. Daartoe worden in de eerste plaats acht gezichts
punten uitgewerkt om te bepalen of op grond van de rechtshandhavingsfunctie recht 
op vergoeding van immateriële schade bestaat. Vervolgens wordt ten aanzien van een 
aantal gevallen besproken waar toepassing van deze gezichtspunten op neerkomt. De 
volgende gevallen komen aan de orde: 
1 het slachtoffer ligt in coma; 
2 het slachtoffer overlijdt direct na het ongeval; 
3 affectieschade; 
4 vertraging van de schadeafwikkeling en schending van processuele rechten; 
5 'wrongful birth'; 
6 'wrongful life'; 
7 vernietiging van in bewaring gegeven sperma; 
8 informatieverschaffing en informatieonthouding; 
9 inbreuk op het omgangsrecht, het informatierecht of het consultatierecht; 
10 discriminatie; 
11 schending van auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten. 

In de tweede plaats wordt onderzocht wat de gevolgen van de rechtshandhavings
functie zijn voor de hoogte van het smartengeld. 

In de derde plaats wordt onderzocht wat de gevolgen van de rechtshandhavings
functie zijn voor de bijzondere regels die het geldende recht stelt aan de vordering tot 
smartengeld. Bedoeld zijn de regels betreffende overgang en beslag van art. 6:106 l id 
2 B W en de jurisprudentie over de verknochtheid van de vordering tot smartengeld. 

Tenslotte worden de voordelen van de rechtshandhavingsfunctie op een rij gezet. 
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S U M M A R Y 

Compensation of non-pecuniary losses resulting from violat ion of personality 

Chapter I: Introduction and scope of research 

The Dutch C i v i l Code (BW) distinguishes between pecuniary and non-pecuniary losses 
(art. 6:95 BW). The central question in this thesis is: when, according to Dutch law, 
should there be a right to compensation of non-pecuniary losses? The relevant article 
i n the C i v i l Code, art. 6:106 par. 1 sub b B W stipulates: 

"1. The victim has the right to an equitably determined reparation of harm other than 
patrimonial damage: 
(...) 
b. if the victim has suffered physical injury, injury to honour or reputation or if his 
person has been otherwise afflicted (...)" 

The question that needs to be answered is therefore: 

Under what circumstances should we conclude that a person has been afflicted in the sense of 
art 6:106 par. 1 sub b BW? 

In order to answer this question research was carried out to Dutch, German, French 
and English law. Occasionally an analysis of the law of the United States has been 
included. Descriptions of American law are less detailed and don't pretend to provide 
a complete overview of the law of the United States. The main function is to contrast 
American approaches wi th the solutions found in the aforementioned European 
countries. 

Part I of this thesis contains the bulk of the comparative analysis. Each chapter 
focuses on a limited number of instances in which compensation for non-pecuniary 
losses is awarded. Part II centres on the function of non-pecuniary losses. It is argued 
that the compensatory function usually ascribed to damages for non-pecuniary losses 
provides only a limited theoretical basis. It is therefore proposed that the compensa
tory function should be complemented wi th what is termed here the function of v ind i 
cation of rights. 

P A R T I: C A S E S O F C O M P E N S A T I O N O F N O N - P E C U N I A R Y L O S S E S 

A . I N T R O D U C T I O N 

Chapter II: Rules regarding compensation of non-pecuniary losses 
This chapter contains a general overview of the rules regarding compensation of non-
pecuniary losses in Germany, the Netherlands, France and England. It is an introduc
tion to the remainder of Part I. More specifically this chapter focusses on four issues. 

In the first place attention is paid to the definition of non-pecuniary losses. In the 
second place it is examined to what extent specific statutory regulations exist that 
provide in which cases compensation of non-pecuniary losses is possible. In the third 
place the role of personality rights in relation to compensation of non-pecuniary losses 
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is investigated. In the fourth place the functions of compensation of non-pecuniary 
losses are shortly examined. A more extensive inquiry into these functions can be 
found in Chapter VIII. 

A n important conclusion of this chapter is that the cases of compensation of non-
pecuniary losses can be divided into two different categories. The first category con
tains the cases in which the plaintiff has suffered physical or psychiatric injury. The 
second category contains all other cases in which the plaintiffs person has been afflic
ted. This division is the reason for the distinción in Part I between 'B. Physical and 
psychiatric injury' and ' C . Other cases of violation of personality'. 

B. P H Y S I C A L A N D P S Y C H I A T R I C INJURY 

Chapter III: Consciousness as a prerequisite for compensation 
This chapter centres on the question whether consciousness is a prerequisite for 
awarding damages for compensation of non-pecuniary losses. 

In this chapter two cases are examined: in the first place the case of the vict im who 
is in an irreversible coma, in the second place the case in which the vict im of an 
accident dies almost immediately. In the latter case one can distinguish between two 
different losses: 1) the non-pecuniary loss that consists in the fact of death (pretium 
mortis), and 2) the non-pecuniary loss that consists i n pre-death pain and suffering and 
fear of death. 

This chapter is based on a comparative analysis of German, Dutch, French and 
English law. In relation to the second case examined i n this chapter an analysis of 
American law is included. 

A n important conclusion of this chapter is that in the two cases examined the 
compensatory function does not suffice as a basis for the award of damages (no. 91). 

Chapter IV: Nervous shock 
The problem of liability for nervous shock forms part of the more general problem of 
liability for psychiatric injury. In the typical case of nervous shock the plaintiff suffers 
psychiatric injury — and therefore both pecuniary and non-pecuniary losses — as a 
result of the injury of someone else or as a result of the destruction of property. The 
plaintiff i n a nervous shock case is therefore often a third party or indirect vict im. The 
comparative analysis shows that the question in relation to nervous shock is whether 
there should be liability at all . Thus the problem of liability for nervous shock is 
broader than the question of liability for non-pecuniary losses. Inclusion of a chapter 
about nervous shock seemed inevitable since this issue is closely intertwined wi th the 
problem of compensation for bereavement damages (see Chapter V) . 

In this chapter the following questions are examined regarding German, Dutch and 
English law: 
1 What is the relation between nervous shock and bereavement damages? 
2 Are there requirements regarding the seriousness of the psychiatric injury? 
3 Which occasion can give rise to compensation for nervous shock? 
4 Who are entitled to damages? 
5 Can negligence of the direct vict im be attributed to the plaintiff? 
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6 Can (the estate of) the direct vict im be held liable if he was entirely responsible for 
his own death? 

7 Can the 'eggshell personality' get compensation? 
The main conclusion is that Dutch law in principle allows compensation for ner

vous shock damages. There is no need for intervention by the legislator. The fact that 
bereavement damages can't be compensated is no obstacle (no. 152-158). 

C . O T H E R C A S E S OF V I O L A T I O N OF P E R S O N A L I T Y 

Chapter V: Bereavement damages 
This chapter centres on the question whether bereavement damages can be awarded. 
It is based on a comparative analysis of German, Dutch, French and English law. 

The following questions are examined: 
1 What is the function of compensation of bereavement damages? 
2 Which occasion can give rise to compensation of bereavement damages? 
3 Who are entitled to damages? 
4 H o w are damages measured? 
5 Can negligence of the direct vict im be attributed to the plaintiff? 

A t the end of this chapter the contours of a statutory regulation of bereavement 
damages are sketched (no. 217-221). 

Chapter VI: Defamation and privacy 
This chapter focuses on two questions: 
1 When do a violation of privacy and an injury to honour or reputation give rise to 

compensation of non-pecuniary losses? and 
2 What is the function of compensation of non-pecuniary losses? 
In the framework of violation of privacy the following subjects w i l l be discussed: 
1 Placing a person in a false light; 
2 Appropriat ion of personality; 
3 Public disclosure of true private facts; 
4 Nuisance. 

Wi th regard to the function of compensation use has been made of scholarly analy
sis and the amount of damages awarded. It is also examined to what extent legal 
persons are entitled to damages. 

This chapter is based on a comparative analysis of German, Dutch, French and 
English law. 

A n important conclusion is that in a number of cases the basis for awarding dama
ges can't be found in the compensatory function of damages (no. 277 and 284). 

Chapter VII: Unreasonable delays i n the settlement of a claim b y the insurer 
This chapter centres on the liability of insurers for unreasonable delays in the settle
ment of a claim. Two questions are examined: 
1 Under what circumstances are insurers liable for non-pecuniary losses? 
2 What is the function of compensation of non-pecuniary losses? 
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This chapter is based on a comparative analysis of German, Dutch, French and 
American law. 

A n important conclusion is that in the Netherlands compensation for non-pecuniary 
losses in this case is both desirable and systematically tenable. 

P A R T II: F U N C T I O N S O F C O M P E N S A T I O N O F N O N - P E C U N I A R Y L O S S E S 

Chapter VIII : Functions of compensation of non-pecuniary losses; a comparative 
analysis 
This chapter centres on the function of compensation of non-pecuniary losses in 
general i n German, Dutch, French and English law. Sometimes, however, it w i l l be 
necessary to refer back to cases earlier discussed in Part I. 

Before examining the functions of compensation of non-pecuniary losses, attention 
is paid to the function of the law of damages i n general. The reason for this is that the 
functions of compensation of non-pecuniary losses are embedded i n the law of dama
ges as such. 

This chapter leads to the following conclusions. In the first place it is argued that 
there is a fundamental tension between compensation of non-pecuniary losses and the 
primary functions of the law of damages (compensation and restitutio in integrum). The 
development of the 'Genugtuungsfunktion' and the 'genoegdoeningsfunctie' i n Ger
many and the Netherlands respectively can only be understood against that back
ground (no. 347-348). It is argued that this new function has always remained contro
versial and has therefore been of no use in removing this tension (no. 351-353). Rejec
tion of this function brings no solution since one is then back at square one (no. 355). 
Another conclusion is that the compensatory function provides no satisfactory theore
tical basis for damages outside the realm of physical or psychiatric injury. Another 
complementary function needs therefore to be found (no. 355). 

Chapter IX: Weaknesses of the compensatory function 
In this chapter the weaknesses of the compensatory function are further explored. 
They can be summed up as follows. 
1 The sole violation of a property right does not entitle the owner to compensation of non-
pecuniary damages. 
The violation of a property right only gives rise to compensation for emotional dis
tress if the plaintiff can prove a psychiatric injury. However, when a personality right, 
such as the right to privacy, is violated the plaintiff can get compensation for emo
tional distress without having to prove psychiatric injury. From the perspective of the 
compensatory function this can't be justified. There is no proof that the emotional 
distress resulting from the violation of a property right is less intensive than the 
emotional distress that results from the violation of a personality right. 
2 Emotional distress disappears as times goes by. 
In many cases in which compensation is awarded there is no evidence of permanent 
physical or psychiatric injury. Examples are a violation of privacy, an injury to honour 
or reputation, nuisance and delay in the settlement of a claim. The plaintiff possibly 
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experiences negative emotions, but these w i l l disappear wi th the passage of time. This 
is i n strong contrast wi th the permanent character of pecuniary losses. The fact that 
emotional distress heals by itself as time goes by, means that the compensatory func
tion doesn't provide a basis for the award of damages. There is nothing that needs 
compensation. 
3 In many cases the existence of emotional distress can't be subjected to objective proof and 
therefore can't be verified. 
With the exception of physical and psychiatric injury i n most cases there is no proof 
that the plaintiff suffered emotional distress. What is more, proof of emotional distress 
is simply impossible. When damages are awarded where there is no proof of loss, the 
existence of such a loss becomes fictitious. The practice of awarding damages in the 
absence of provable emotional distress is contrary to the compensatory function of the 
law of damages. 

Chapter X : The function of vindicat ion of rights 
In this chapter is it argued that except in cases of (permanent) physical and psychiatric 
injury compensation of emotional distress needs to be based upon the function of 
vindication of rights. 

The chapter begins wi th a description of this function. Vindication of rights means 
that a reaction under private law should be possible when rights deriving from it are 
violated. Vindication of rights is distinguished from compensation, prevention and 
punishment. 

Subsequently the function of vindication of rights is compared wi th similar func
tions in Dutch, German, French and English law. 

Finally the function of vindication of rights is analysed from the perspective of the 
'flexible system' of the Austrian scholar Wilburg. 

Chapter XI : Consequences of the function of vindicat ion of rights 
In this chapter the consequences of the function of vindication of rights are investiga
ted. 

Firstly it is examined what the consequences are for the cases i n which compensa
tion for non-pecuniary losses is allowed. From the function of vindication of rights 
eight relevant factors are deduced that can help the court to decide whether or not to 
award damages on the basis of the function of vindication of rights. Subsequently the 
eight factors are applied to the following cases: 
1 unconscious victims; 
2 plaintiff dies immediately after the accident; 
3 bereavement damages; 
4 delayed settlement of claims and violations of procedural rights; 
5 wrongful birth; 
6 wrongful life; 
7 destruction of sperm; 
8 supply and refusal of information; 
9 violation of visitation rights and parental rights to be informed and consulted; 
10 discrimination; 
11 violation of moral rights of an author. 
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Secondly the consequences for the amount of damages of the function of vindica
tion of rights are investigated. 

Thirdly the consequences of the function of vindication of rights are examined wi th 
regard to certain special rules. The relevant rules are the limitations following from 
art. 6:106 par. 2 B W with regard to transference and seizure and the case law of the 
Dutch Supreme Court concerning the marital community of goods. 

Finally, the advantages of the function of vindication of rights over the function of 
compensation are listed (no. 419). 
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