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'De aanrijding van een motorrijtuig, waardoor hetzij aan menschen, al of niet

inzittenden van dat motorrijtuig, hetzij aan dieren, hetzij aan voorwerpen, - . f

hetzij aan andere motorrijtuigen, schade wordt veroorzaakt, is een handeling

van den bestuurder van dat rijtuig, waardoor deze - en anderen met hem - in .;_,{{

de verplichting wordt gesteld om, indien die schade aan de menschen, dieren

of voorwerpen door zijn schuld is veroorzaakt, deze te vergoeden. De be-

stuurder immers handelt zoowel in strijd met de wettelijke voorschriften,

waarbij de veiligheid van het verkeer gewaarborgd wordt, als met de zorgvul-

digheid, die hem tegenover de andere weggebruikers in het verkeer betaamt'.' ' . '" ' '"

Het bovenstaande citaat geeft aan dat 65 jaar geleden reeds over de verkeersaan-

sprakelijkheid werd nagedacht, hoewel een verkeersongeval in de jaren '30 van de

vorige eeuw nog een tamelijk zeldzaam verschijnsel was. Sindsdien hebben maat-

schappelijke ontwikkelingen en de voortschrijding van de techniek er toe bijge-

dragen dat verkeersongevallen in onze huidige samenleving een gegeven zijn.* Daar-

bij wordt vaak veel schade en leed veroorzaakt.^

In het laatste decennium van de twintigste eeuw heeft de aansprakelijkheid in het

verkeer zieh steeds meer ontwikkeld in de richting van een bescherming van het

niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer.* Deze slachtofferbescherming heeft een

voorlopig hoogtepunt gekregen in een wetsvoorstel verkeersongevallen dat op 24

1. Belinfante, De burgerrechtelijke gevolgen van de aanrijding met automobielen, p. 1.
2. In Nederland vonden tussen 1990 en 1997 jaarlijks 1075-1240 dodelijke verkeersongevallen

plaats (daling 1997 t.o.v. 1990 -13,3%) en waren er gemiddeld 18.000 verkeersongevallen met
letsel waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk was. Tussen 1994 en 1997 was jaarlijks sprake
van gemiddeld 80.000 verkeersongevallen waarbij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis
moest worden ingeroepen. Zie CBS, Verkeersongevallen 1997, p. 82, 89 en 93; Statistics of
Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. 8.

3. Tussen 1990 en 1997 bedroeg in Nederland het aantal verkeersdoden jaarlijks 1150-1400 (daling
1997 t.o.v. 1990, -15,5%) en waren er jaarlijks gemiddeld 20.000 verkeersgewonden met zieken-
huisopname. Tussen 1994 en 1997 bedroeg het aantal verkeersgewonden dat voor spoedeisende
hulp naar een ziekenhuis moest jaarlijks gemiddeld 100.000. Zie CBS, Verkeersongevallen 1997,
p. 12, 22 en 88; Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. 11.

4. Aan het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw heeft de Hoge Raad in een aantal arresten het
risico van een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger geheel (kinderen tot
14 jaar) of gedecltclijk (volwassenen) bij de houder van het motorrijtuig gelegd. Zie onder
andere: HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 (Ingrid Kolkman); HR 31 mei 1991, NJ 1991, 721
(Marbeth van Uitregt); HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (IZA/Vrerink) en HR 22 mei 1992,
NJ 1992, 527 (ABP/Winterthur). Daarnaast kan worden verwezen naar de Notitie Verkeersaan-
sprakelijkheid, Tweede Kamer, 1989-1990, 21528, nr. 1, waarin de Minister van Justitie met
betrekking tot eventueel nieuw in te voeren wetgeving een voorkeur uitsprak voor een systeem
van risicoaansprakelijkheid aan de zijde van de houder van een motorrijtuig voor de schade van

i de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer. u,« :IP ;rv •<..:> . ,:••• •-.-,-v-:'!:.-••



november 1997 door de toenmalige Minister van Justitie aan de Tweede Kamer
werd aangeboden.'

1 . P r o b l e e m S t e l l i n g '••;.!, •'.••., . v . ,;.•>...,;-v.,:x,-rn ;fcf> ;;•.•/ fh;«,i::;\;(i

Het centrale thema van dit onderzoek heeft betrekking op de vraag welke combinatie
van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering kan leiden tot een opti-
male preventie van verkeersongevallen, waarbij tevens een optimale compensatie
aan verkeersslachtoffers kan worden gegarandeerd. Het gaat derhalve om een com-
binatie van preventie en compensatie. Preventie heeft betrekking op de economische
doelstelling van minirnalisering van de maatschappelijke kosten van verkeersonge-
vallen.* Compensatie ziet op de vraag hoe verkeersslachtoffers schadeloos kunnen
worden gesteld. Deze probleemstelling zal met behulp van drie typen van analyse
worden uitgewerkt. Dit betreft enerzijds een positiefrechtelijke analyse en anderzijds
een rechtseconomische analyse die samen met een empirische analyse van het eco-
nomisch model de basis zal vormen voor de toetsing van het positieve recht en aan-
verwante voorstellen.

2. Het positieve recht, belang van het onderzoek , .,..,;. .« ; .̂H «I

Naast de ontwikkelingen in de junsprudentie ten aanzien van de bescherming van
niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers, wordt ook vanuit de juridische literatuur
sinds een aantal decennia getracht om de wetgever te bewegen tot een hervorming
van het verkeersaansprakelijkheidsrecht/ Verder kan worden gewezen op een recent

5. Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek,
• • Tweede Kamer, 1997-1998, nr. 1-3. Inmiddels is ten gevolge van de Tweede Kamer-
' ) • verkiezingen van mei 1998 een ander kabinet aangetreden. De huidige Minister van Justitie

Korthals heeft het wetsvoorstel van zijn voorgangster ingetrokken en heeft aangekondigd met
een eigen voorstel te komen, waarvan een voorlopige uitwerking kan worden gevonden in een
brief van 16juni 1999, TK 1998-1999, 25759, nr. 5 (H). Zie ook NJB, 1999, p. 1292-1293; Vast-
stelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie voor
het jaar 1998, TK 1997-1998, 25600 VI, nr. 74; VR, 1998, p. 297. Zie verder Engelhard en Van
Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, voor een analyse van het wetsvoorstel
Sorgdrager in vergelijkend perspectief.

6. In een recent SER-advies d.d. 15 Oktober 1999, p. 20-21 worden de totale kosten die voort-
vloeien uit verkeersongevallen voor 1993 geschat op 12 miljard gulden. Hoogeboom, VR, 1992,
p. 317-321 geeft een schatting van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Neder-
land voor 1989 van 8,5 miljard gulden. Volgens het CBS, Verkeersongevallen 1997, p. 7 wordt
het aantal verkeersongevallen met gewonden of uitsluitend materiele schade geraamd op 1,75
miljoen. De kosten hiervan bedragen ongeveer 10 miljard gulden.

7. Bloembergen en Van Wassenaer van Catwijck kunnen worden beschouwd als de belangrijkste
exponenten hiervan. Zie ondere andere: Bloembergen, Naar een nieuw ongevallenrecht, oratie, p.
3-31; Bloembergen, NJB, 1973, p. 961-971 en p. 998-1009; Van Wassenaer van Catwijck, Ver-
keersverzekering, oratie, p. 1-78; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 321-377; Van



versehenen SER-advies getiteld: Investeren in verkeersveiligheid'.® Hierin wordt
onderzocht längs welke wegen de maatschappelijke kosten als gevolg van verkeers-
onveiligheid kunnen worden verminderd en op welke wijze een meer evenwichtige
verdeling van baten en lasten van verkeersonveiligheid tot stand kan worden ge-
bracht. ;v;-i,;. :>..!...;-«;'.., -;;;«.;!•::.;, ,;. jps}i'JV:.Diä3 lyntj fJKWUk«*..; 'VIJ:M; I,S:J

In het wetsvoorstel verkeersongevallen dat in 1997 door de toenmalige Minister van
Justitie is ingediend, wordt gekozen voor een bescherming van die verkeersslacht-
offers 'voor wie de behoefte daaraan het sterkst gevoeld wordt', namelijk voetgan-
gers, fietsers, passagiers en werknemers-bestuurders.' Het wetsvoorstel houdt in dat
bij een verkeersongeval met een motorrijtuig, de bezitter of houder van dit motor-
rijtuig risicoaansprakelijk is voor de personenschade van de niet-gemotoriseerde
verkeersdeelnemers en de passagiers. Voor de personenschade van de bestuurders-
werknemers rust op de werkgever een risicoaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid
van de bezitter van motorrijtuig respectievelijk de werkgever komt geheel te verval-
len indien het slachtoffer opzettelijk of bewust roekeloos het ongeval heeft veroor-
zaakt.'°

Met het voornoemde wetsvoorstel wordt weliswaar een hervorming van de verkeers-
aansprakelijkheid beoogd, maar daarmee wordt een aantal knelpunten van het huidi-
ge stelsel niet geheel weggenomen. Binnen de huidige regeling wordt in beginsel
uitgegaan van een schuldaansprakelijkheid op basis van artikel 6:162 BW. Voor
niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers (voetgangers en fietsers) geldt de bescher-
ming van artikel 185 WVW, maar deze is niet volledig." Hoewel het wetsvoorstel
fietsers en voetgangers, maar ook passagiers en bestuurders-werknemers in beginsel
een volledige bescherming biedt, blijven ongevallen tussen twee motorrijtuigen,

Wassenaer van Catwijck, Naar een Europees verkeersschaderecht, afscheidsrede, p. 3-6. Zie ook
C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., p. 248-250 en p. 264; Hartlief
en Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 128-134.

8. Publicatie SER, nummer 13 van 15 Oktober 1999. Zie Van Velthoven, Veilig verkeer in
Nederland, VR 2000, p. 313-321, voor een kritisch commentaar op dit rapport.

9. Memorie van Toelichting, TK 1997-1998,25759, nr. 3, p. 2.
10. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, nr. 3, p. 2. In zijn brief van 16 juni 1999, TK 1998-

1999, 25759, nr. 5 (H), geeft de huidige Minister van Justitie Korthals aan dat hij voornemens is
om met name de opzet of bewuste roekeloosheid in hoofde van het slachtoffer af te zwakken,
door de aansprakelijkheid van het gemotoriseerde verkeer reeds te laten vervallen bij 'gewone'
roekeloosheid van het slachtoffer.

11. Kinderen tot 14 jaar hebben recht op een volledige schadevergoeding (100%), tenzij aan de zijde
van het kind sprake is geweest van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Vanaf 14 jaar
geldt dat de bestuurder van een motorrijtuig overmacht aannemelijk moet maken en wanneer hij
daarin niet slaagt dat hij, ondanks een beroep op eigen schuld, minimaal 50% van de schade van
de fietser of voetganger moet vergoeden. Zie met name HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 (Ingrid
Kolkman); HR 31 mei 1991, NJ 1991, 721 (Marbeth van Uitregt); HR 28 februari 1992, NJ
1993,566 (IZA/Vrerink); HR 24 december 1993, NJ 1995, 236 (Anja Kellenaers).



voor wat betreft de schade die door de bestuurder wordt geleden, ongevallen tussen
twee fietsers en ongevallen tussen een fietser en een voetganger onder artikel 6:162
B W v a l i e n t ^ : ; : > • ; . . - . ; J A - , , > , r , : h • . : > : > - , • ; : , - . . . / n : - ' . i . - * r - ^ u i i ß l h i t

Een tweede probleem hangt samen met de eenzijdige verkeersongevallen, waarbij
een motorrijtuig tegen een object botst of van de weg raakt." Op basis van het wets-
voorstel kan de passagier zijn schade veelal van de verzekeraar van de houder van
het motorrijtuig vergoed krijgen, de bestuurder heeft die mogelijkheid in beginsel

In de derde plaats leidt de schadearwikkeling na een verkeersongeval tot hoge kos-
ten, omdat niet alleen de aansprakelijkheid moet worden vastgesteld maar ook de
omvang van de schade. Bij de schadeafwikkeling zijn veel instanties betrokken, zo-
als schaderegelaars, deskundigen, advocaten, rechtsbijstandverzekeraars aan de zijde
van het verkeersslachtoffer, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader en soms
de rechter die in laatste instantie moet oordelen over de aansprakelijkheid. Daamaast
moet met name bij ernstiger letsel worden gewacht op de medische eindtoestand. Dit
heeft tot gevolg dat de schadeafhandeling een kostbare en langdurige aangelegen-
heid kan zijn. ; , : :«,/ . ; ; . , <r;,

Een vierde probleem hangt samen met de omvang van de schadevergoeding die het
slachtoffer uiteindelijk krijgt uitgekeerd. In de meeste gevallen ontvangt het slacht-
offer een vergoeding uit 'eigen bron' namelijk via particuliere en sociale verzekerin-
gen. Vooral bij emstige verkeersongevallen is een vergoeding uit 'eigen bron' vaak
lang niet voldoende om de gehele schade te vergoeden. Alleen wanneer het slachtof-
fer de aansprakelijkheid van de veroorzaker aantoont en hij zelf geen schuld heeft
aan het ongeval, kan sprake zijn van een volledige schadeloosstelling."

In de vijfde plaats tenslotte, vormen de regresrechten binnen de Nederlandse ver-
keersaansprakelijkheid een niet onbelangrijk maatschappelijk probleem. Doordat re-
gresnemende instanties in het kader van artikel 185 WVW geen beroep openstaat op

12. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, nr. 3, p. 6; Statistics of Road Traffic Accidents in
Europe and North America, 1995, p. 45.

13. In 1992 bedroeg in Nederland het aantal eenzijdige verkeersongevallen bijna 20% van het totaal.
Zie Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. 45. Het aantal
verkeersdoden bij eenzijdige verkeersongevallen met een motorrijtuig was in 1996 31,9% van
het totaal aantal verkeersdoden in dat jaar, in 1997 was dit aandeel opgelopen naar 33,2%. Zie
CBS, Verkeersongevallen 1997, p. 80-81.

14. Memorie van Toelichting, TK 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 3. De bestuurder kan hiervoor een
inzittendenverzekering afsluiten die de door hem geleden personenschade dekt.

15. Memorie van Toelichting, TK 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 5. Van Wassenaer van Catwijck, Ver-
keersverzekering, p. 8, heeft berekend dat in 1975 19% van de in het verkeer geleden schade
onvergoed bleef.



de door de Hoge Raad ontwikkelde billijkheidsregels, dienen zij onder het huidige
recht terug te vallen op de 'gewone' regeis van artikel 185 VWV en artikel 6:101
BW om de schade die zij aan het slachtoffer hebben uitgekeerd op de veroorzaker
daarvan te kunnen verhalen." In het beoogde wetsvoorstel wordt artikel 185 WVW
geschrapt en wordt in artikel 6:197 BW geregeld dat door regresnemende instanties
geen beroep kan worden gedaan op de bescherming van bepaalde groepen verkeers-
slachtoffers uit het wetsvoorstel, zodat zij alleen op basis van artikel 6:162 BW de
aan het slachtoffer gedane uitkeringen op de aansprakelijke dader kunnen verhalen."

Het voorgaande brengt mee dat binnen het huidige stelsel van verkeersaansprake-
lijkheid in Nederland meerdere vergoedingsregimes van toepassing zijn. Daarbij ligt
in het kader van artikel 185 WVW de nadruk op de bescherming van bepaalde groe-
pen verkeersslachtoffers, in casu fietsers en voetgangers. In het beoogde wetsvoor-
stel 1997 wordt deze bescherming uitgebreid naar passagiers en bestuurders-
werknemers. De plannen van Minister Korthals, die eind 1999 nog niet hebben gere-
sulteerd in een concreet wetsvoorstel, zien eveneens op de bescherming van voor-
noemde groepen verkeersslachtoffers, met dien verstände dat reeds gewone, niet
bewuste, roekeloosheid leidt tot een algeheel verval van de aansprakelijkheid van de
motorrijtuigbezitter. '* ... „. , . „ , . ., .

Voor bestuurders van een motorrijtuig," en voor de regresnemende instanties blijft
na de invoering van nieuwe wetgeving, uitgaande althans van de plannen van Minis-
ter Korthals, artikel 6:162 BW de enige aansprakelijkheidsregel, met daarbij de eer-
der geschetste problemen ten aanzien van de vaststelling van de schuldaanspra-
kelijkheid. Een belangrijk argument van de wetgever om in het beoogde wetsvoor-
stel een volledige bescherming aan bestuurders en aan regresnemende instanties te
onthouden, is een te grote premiestijging (WAM-verzekering) die met de invoering
van een dergelijk stelsel van verkeersaansprakelijkheid gepaard zou gaan.*°

16. Memorie van Toelichting, TK 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 9-10. De Hoge Raad heeft in een
aantal arresten de positie van de regresnemende instanties nader bcpaald. Zie HR 2 juni 1995, NJ
1997, 700 (Marloes de Vos); HR 2 juni 1995, NJ 1997, 701 (Quafa el Ayachi); HR 2 juni 1995,
NJ 1997, 702 (Pierre Wildiers); HR 5 december 1995, NJ 1998, 400 (Said Hyati); HR 5
december 1997, NJ 1998, 401 (Marleen Timmennans); HR 5 december 1997, NJ 1998, 402
(Pierre Wildiers II).

17. Memorie van Toelichting, TK 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 10-12 en p. 30. -•
18. Brief van 16 juni 1999, TK 1998-1999, 25759, nr. 5 (H), p. 2-5.
19. In 1992 bedroeg het aantal verkeersdoden onder bestuurders van een motorrijtuig 51,5% van het

totaal aantal verkeersdoden; het relatief aantal verkeersgewonden onder bestuurders van een
motorrijtuig was 50,4% van het totaal. Zie Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and
North America, 1995, p. 77.

20. Memorie van Toelichting, TK 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 30-31. Zie ook de brief van de
Minister van 16 juni 1999, TK 1998-1999,25759, nr. 5 (H), p. 5.



In het kader van de positiefrechtelijke analyse zal in een rechtsvergelijkend perspec-
tief aandacht worden besteed aan de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk en Bel-
gie. In Frankrijk is sinds 1985 de 'loi Badinter' van kracht.^' Hierin wordt de aan-
sprakelijkheid en de schadevergoeding geregeld ten aanzien van verkeersongevallen
waar een motorrijtuig bij betrokken is. De bezitter van een motorrijtuig is risicoaan-
sprakelijk voor de schade van het slachtoffer, zonder dat een beroep op overmacht of
een gedraging van een derde mogelijk is ." Een beroep op de eigen schuld van het
slachtoffer is nog wel mogelijk indien deze 'faute' onverschoonbaar ('inexcusable') is
en als de enige oorzaak van het ongeval kan worden aangemerkt. Voor bepaalde
groepen slachtoffers, personen beneden de 16 jaar, boven de 70 jaar en personen die
voor het ongeval reeds 80% invalide waren, geldt een automatische vergoeding van
de geleden schade, waarbij alleen in het geval van opzet de vergoedingsplicht komt
te vervallen.^ ;•< *.;:; <:;. , n i ? , . ^ w - .'-., •>•;•»a^^.„.^/ .-- ,-':'.--^iiüi«.teri'i't^/ i •:-.',-,

In Belgie is op 1 juli 1995 een wet van kracht geworden, waarin een quasi-automa-
tische vergoeding van de schade van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen is
geregeld. In navolging van de 'loi Badinter' worden met name de zogenaamde
'zwakke' verkeersdeelnemers beschermd, in casu fietsers, voetgangers en passa-
giers.** De aansprakelijkheidsverzekeraar van het motorrijtuig dat bij een verkeers-
ongeval betrokken" is, vergoedt daarbij de geleden personenschade van elk niet-
gemotoriseerd slachtoffer of zijn rechthebbenden.^ Verkeersslachtoffers hebben,
evenals in Frankrijk, geen recht op schadevergoeding wanneer zij een onver-
schoonbare fout hebben begaan die tevens de enige oorzaak van het verkeersongeval
is geweest." Aan kinderen beneden de 14 jaar kan geen onverschoonbare fout wor-
den tegengeworpen.^

'••••• ' • » • • • ' - ' ^ • • • '"• • " ••• ' • • '• . • - - . . t - j ; - v , • . • r • • ; . . • 1 . : ; , : " i : - ä ü - r j V i v _ w r * •

21. 'Loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant ä Amelioration de la situation des victimes d'accidents
de la circulation et ä Acceleration des procedures d'indemnisation', Journal officiel de la
republique Francaise, 6 juillet 1985 et Juris-classeur Periodique (Semaine juridique), 1985, HI,
57405. •- - , : , . , , , - , - vr,,,r. .f.' ,,:

22. Artikel 2 van de 'loi Badinter'.
23. Artikel 3 van de 'loi Badinter'.
24. Wet van 13 april 1995 tot wijziging van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989

betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Pari. St., Kamer,
1993-1994, nr 1422/1, p. 1-5.

25. Voor de uitleg van het begrip 'betrokkenheid' wordt aansluiting gezocht bij de uitleg die daaraan
door het Franse Hof van Cassatie is gegeven. Zie daarover Pari., St., Senaat, 1993-94, nr. 980/1,
p. 33 en nr. 980/3, p. 15 en p. 30; Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 107; Tuerlinckx, TvP, 1996,
p.20-23.

26. Artikel 29bis lid 1 paragraaf 1 van de Belgische WAM-wet.
27. Artikel 29bis paragraaf 1 lid 5 van de Belgische WAM-wet. Lid 6 is ontleend aan de uitleg die

het Franse Hof van Cassatie aan de 'faute inexcusable' heeft gegeven en steh dat 'Enkel de
opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige



Van belang voor het onderhavige onderzoek is het feit dat in Frankrijk, en in minde-
re mate in Belgie, reeds ervaring is opgedaan met een risicoaansprakelijkheid in het
verkeer ofwel een quasi-automatische vergoeding voor verkeersschade. Daamaast
kan uit het Nederlandse wetsvoorstel worden opgemaakt dat de Minister van Justitie
zieh heeft laten inspireren door de 'loi Badinter' en door artikel 29bis van de Belgi-
sche WAM-wet die weer sterk is gericht op de Franse wet." Dit betekent dat in het
kader van de positiefrechtelijke analyse een goede vergelijking kan worden gemaakt
tussen de Franse en Belgische wet en de Nederlandse (wets)voorstellen van ver-
keersaansprakelijkheid. Aangezien geen enkel Europees land een systeem van ver-
keersverzekering kent, is op dat terrein geen vergelijking mogelijk. Daarom zal in
dit onderzoek worden uitgeweken naar met name Noord-Amerika, waar veel erva-
ring is opgedaan met verschillende Systemen van no-fault vergoeding.

3 . D e r e c h t s e c o n o m i s c h e a n a l y s e ' o? n rri-» ' . . - • • ;

De kem van de economische analyse van het recht is dat rechtsregels worden gezien
als instrumenten van gedragsbeinvloeding.^" Aansprakelijkheidsregels kunnen aan
potentiele veroorzakers van schade prikkels geven tot voorzichtig gedrag. Wanneer
een individu schade aan een ander toebrengt en gedwongen wordt om die ander
schadeloos te stellen, zal hij trachten zijn gedrag te wijzigen waardoor de kans op
schade vermindert of zelfs geheel verdwijnt." Daarnaast geldt dat rekening moet
worden gehouden met het gedrag van het slachtoffer, omdat ook hij het ongevalsri-
sico kan beinvloeden. Deze preventiegedachte Staat centraal binnen de economische
analyse van het aansprakelijkheidsrecht. In dit kader wordt onderzocht welke aan-
sprakelijkheidsregel aan de betrokken partijen optimale prikkels geeft om de schade
te voorkomen." _ , . . . . . .

Binnen de preventiedoelstelling van de economische analyse" komt, naast het aan-
sprakelijkheidsrecht, ook de vraag aan de orde in hoeverre veiligheidsregulering kan
bijdragen aan een optimale preventie van verkeersongevallen. Hoewel beide instru-
menten kunnen bijdragen aan de preventie van verkeersongevallen, is een onder-

reden wordt blootgesteld aan gevaar waarvan hij zieh bewust had moetcn zijn, is
onverschoonbaar'.

28. Artikel 29bis paragraaf 1 lid 7 van de Belgische WAM-wet.
29. Dit blijkt met name uit de Memorie van Toelichting, TK. 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 38-40,

waarin voor de uitleg van het begrip "betrokkenheid' in het beoogde wetsvoorstel wordt verwezen
naar de Franse rechtspraak daaromtrent.

30. Zie Wagenaar, Gedrag, de oorzaak van verkeersonveiligheid, VR, 1988, p. 57-59, die ook niet-
economische aspecten van gedragsbe'fnvloeding in het verkeer belicht •

31. Mackaay, AA, 1990, p. 141-142.
32. In het kader van het ongevallenrecht is daartoe reeds onderzoek verricht door Shavell, Accident

Law, p. 5-32 en Faure en Van den Bergh, Objectieve Aansprakelijkheid, p. 62-100.
33. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 19-20. :
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scheid tussen aansprakelijkheid en veiligheidsregulering dat het eerste instrument
voor wat betreft haar werking pas in beeld komt nadat zieh een verkeersongeval
heeft voorgedaan en de rechter zieh een oordeel vormt over de uitgeoefende zorg
door partijen. Het vooruitzicht om op deze wijze ex post aansprakelijk te zijn voor
de schade kan van invloed zijn op de verkeersveiligheid omdat ex ante schade-
veroorzakend gedrag wordt voorkomen. Veiligheidsregulering heeft een ex ante ka-
rakter in die zin dat de werking daarvan reeds kan doen gelden voordat een ver-
keersongeval is ontstaan. Met behulp van regelgeving ten aanzien van de maximum-
snelheid, de autoveiligheidsgordel, verkeerslichten en verkeersborden, kan de ver-
keersveiligheid worden verhoogd.^

De aanwezigheid van een verzekering, waarmee in het kader van de compensatie-
doelstelling" aan het verkeersslachtoffer een schadeloosstelling kan worden ge-
waarborgd, heeft indirecte gevolgen voor de preventieve werking van aan-
sprakelijkheidsregels. De aansprakelijkheid voor de schade rust weliswaar primair
op de dader, maar is veelal gedekt door een verzekering. Uitgaande van de veronder-
stelling dat een verzekering de rol van het aansprakelijkheidsrecht voor een groot
deel heeft overgenomen, zal derhalve de vraag moeten worden onderzocht in hoe-
verre een verzekerde via de polisvoorwaarden en met behulp van premiedifferen-
tiatie kan worden aangezet tot voorzichtig gedrag. Daarbij kan een onderscheid wor-
den gemaakt tussen een derde-partij-aansprakelijkheidsverzekering ('third party in-
surance'), die de schade namens de dader aan het slachtoffer uitkeert, en een eerste-
partij-schadeverzekering ('first party insurance') die de schade krachtens overeen-
komst tussen slachtoffer en verzekeringsmaatschappij aan het slachtoffer vergoedt.^*

Samenvattend kan worden gesteld dat de rechtseconomie een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de hervorming van de verkeersschadeproblematiek. Daarbij geldt
dat de economische analyse aanvullend kan werken ten opzichte van de positief-
rechtelijke analyse door naast de compensatie van verkeersslachtoffers ook een op-
timale preventie van verkeersongevallen als uitgangspunt te hanteren. Bij compensa-
tie speien aansprakelijkheid en verzekering een rol, bij preventie staan aansprake-
lijkheid, verzekering en veiligheidsregulering centraal."

34. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 142-167; Shavell, Accident Law, p.
277-286.

35. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 19-20.
36. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 101-141; Shavell, Accident Law, p.

186-261.
37. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 22, omschrijven het ongevallenrecht

als "het geheel van regels die ertoe kunnen bijdragen ongevallen te vermijden (preventie) en de,
ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, veroorzaakte schade te vergoeden (compensatie)'.
Zie ook Faure en Van den Bergh, Liever geen slachtoffer dan een door het recht beschermd
slachtoffer, Intermediair, 18 december 1987, p. 9-13. Zie voorts voor een rechtseconomische



4. Het empirisch onderzoek .̂ v

Het is van belang om de theoretische conclusies van de rechtseconomische analyse
aan de praktijk te toetsen. Op deze wijze kan worden beoordeeld of het recht, in de
vorm van aansprakelijkheidsregels, verzekeringsvoorwaarden en veiligheidsregule-
ring, ook daadwerkelijk van invloed is op het verkeersgedrag en op het aantal ver-
keersongevallen en verkeersslachtoffers. Daarom zal, binnen het kader van de cen-
trale probleemstelling, aandacht worden besteed aan empirisch onderzoek dat op het
terrein van het verkeersongevallenrecht is verricht. Dit onderzoek zal worden be-
perkt tot een kritische analyse van reeds beschikbaar onderzoeksmateriaal. Met het
empirisch onderzoek wordt slechts beoogd om aan de hand van statistisch materiaal
na te gaan of de juridische instrumenten uit de probleemstelling van invloed kunnen
zijn op de preventie van verkeersongevallen en op de compensatie van verkeers-
slachtoffers.

De empirische literatuur is voornamelijk afkomstig uit Noord-Amerika, Canada,
Australie, Engeland en Duitsland. Een belangrijke reden hiervoor is dat in deze ju-
risdicties veel onderzoek is gedaan naar aansprakelijkheid, verzekering en veilig-
heidsregulering. Dit geldt in mindere mate voor Nederland, waar de meest recente
empirische studies naar de verkeersaansprakelijkheid dateren uit de jaren 70 van de
vorige eeuw.̂ ® Vooral in Noord-Amerika en Canada is ervaring opgedaan met varia-
ties op de afwikkeling van verkeersschade, in het bijzonder met betrekking tot de
no-fault verzekering, op basis waarvan verkeersslachtoffers ongeacht de schuldvraag
schadeloos worden gesteld. Daarbij geldt dat slechts enkele jurisdicties, onder alge-
hele afschaffing van de aansprakelijkheid, een zuivere no-fault verzekering (bij-
voorbeeld de Canadese provincie Quebec) hebben ingevoerd. Veel Amerikaanse sta-
ten houden naast de invoering van een no-fault verzekering de mogelijkheid open
om op basis van onrechtmatige daad een aansprakelijkheidsvordering voor ver-
keersschade in te stellen. Andere staten hebben geen no-fault verzekering ingevoerd
en handhaven daarmee een systeem van aansprakelijkheid en verzekering voor de
vergoeding van verkeersschade. Door de aanwezigheid van verschillende stelsels

visie op de verkeersaansprakelijkheid: Nentjes en Dijkstra, NJB, 1993, p. 951-954; Van den
Bergh, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 27-74; Visscher en Van den
Bergh, NJB, 1998, p. 122-127; Van Velthoven, VR, 2000, p. 313-322.

38. Zie onder anderen Bloembergen, Hers-van Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend Botsingen,
1972; Bloembergen en Van Wersch, Verkeersslachtoflers en hun schade, 1973; De Groot,
Schaderegeling bij verkeersongevallen, 1979. Ten aanzien van bepaaldc vormen van veiligheids-
regulering zal wel worden verwezen naar recent Nederlands onderzoek daaromtrent.
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van verkeersaansprakelijkheid en het beschikbare onderzoeksmateriaal is derhalve
een goede empirische vergelijking mogelijk.^

Aangezien de literatuur afkomstig is uit verschillende jurisdicties, zal het empirisch
onderzoek mede een rechtsvergelijkende component bevatten. De rechtsstelsels
worden daarbij niet uitvoerig geanalyseerd, maar volstaan zal worden met een korte
uiteenzetting van het relevante rechtssysteem.

' : J / ' . : ' U : •.?.'.; .:>':-iii'j?-'.f':-t->;rii ' • V - - j

5. D e m e t h o d e v a n o n d e r z o e k f ) t ; r >. r i , v ^<( = / -, •-,

De centrale vraag van dit onderzoek zal, als gezegd, worden uitgewerkt met behulp
van drie typen van analyse, namelijk een positiefrechtelijke, een rechtseconomische,
e n e e n e m p i r i s c h e . • - • > •••••*•• - . ; o . . - . : ^ ; : . . < . • • ^ ; ? ß ^-- ^ ^.

In het kader van de positiefrechtelijke analyse zal de verkeersaansprakelijkheid in
Frankrijk, Belgie en Nederland worden beschreven. Daarnaast wordt ten aanzien van
Nederland ingegaan op een aantal alternatieve voorstellen op het terrein van de ver-
keersaansprakelijkheid. De beschreven stelsels en voorstellen zullen aan het eind
van dit onderzoek worden getoetst aan de uitkomsten van de rechtseconomische ana-
lyse en het empirisch onderzoek. .. ,

Binnen de rechtseconomische analyse van het verkeersongevallenrecht zullen aan de
hand van een economisch model de drie genoemde juridische instrumenten worden
geanalyseerd. Daarbij wordt voornamelijk aansluiting gezocht bij het economisch
model van het ongevallenrecht zoals dit door een aantal auteurs is ontwikkeld.*"

In het onderhavige onderzoek ligt de nadruk op een neutrale beschrijving van de
neoklassieke theorie van het ongevallenrecht.'" Het neoklassieke model, waarover
veel toegankelijke literatuur beschikbaar is,^ rieht zieh op de concrete toepassing

39. Zie onder anderen Dewees, Duff and Trebiicock, Exploring the Domain of Accident Law, p. 3-
94 en p. 412-439; Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 53-71.

40. In dat kader kunnen worden genoemd: Shavell, Accident Law, p. 5-32 en p. 186-261; Faure en
Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 62-141; Calabresi, The Costs of Accidents,
1970.

41. De rechtseconomie kent verschillende scholen op basis waarvan het recht wordt geanalyseerd.
Zie voor een vergelijkende analyse van deze scholen: Teijl en Holzhauer, Wisselende perspec-
tieven in de rechtseconomie, diss., 1997.

42. Zie onder anderen: Calabresi, The Costs of Accidents, 1970; Shavell, Accident Law, 1987;
Landes and Posner, The Economic Structure of Tort Law, 1987; Posner, Economic Analysis,
1992. De neoklassieke theorie wordt ook wel vereenzelvigd met de Chicago-school of Law and
Economics, omdat gedurende de jaren 70 van de vorige eeuw vanuit Chicago een belangrijke
impuls aan de ontwikkeling van de rechtseconomie is gegeven. Zie Teijl en Holzhauer,
Wisselende perspectieven in de rechtseconomie, p. 87-88.
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van het recht, waarbij enerzijds bruikbaar materiaal wordt geleverd voor een oordeel
over de efficientie van bijvoorbeeld de aansprakelijkheid in het verkeer en ander-
zijds normatieve vragen worden beantwoord die in het kader van een hervorming
van het verkeersongevallenrecht van belang kunnen zijn. Het neoklassieke model
geeft geen antwoord op alle vragen. Een theorie die in de toekomst mogelijk van be-
lang kan worden is de 'Game Theory', een speitheoretische benadering waarin glo-
baal de interactie tussen een aantal spelers, bijvoorbeeld een automobilist en een
voetganger en de invloed van het recht op het gedrag van deze spelers wordt geana-
lyseerd.'" Deze speltheorie zal in dit onderzoek verder niet worden toegepast."

De neoklassieke theorie analyseert de vraag op welke wijze het recht de gedragingen
van de bij een ongeval betrokken partijen kan beinvloeden. Onderzocht wordt met
name of aansprakelijkheidsregels tot een minimalisering van de maatschappelijke
kosten van ongevallen, zijnde de som van de verwachte schade en de kosten van
zorg, kunnen leiden. De keuze voor een bepaalde aansprakelijkheidsregel wordt ver-
der bepaald door de vraag of alleen de dader het ongevalsrisico kan beinvloeden
(unilateraal) of dat dader en slachtoffer prikkels moeten krijgen om efficiente zorg
aan te wenden (bilateraal). Binnen het economisch model van het aansprakelijk-
heidsrecht wordt verondersteld dat dader en slachtoffer rationeel handelende indivi-
duen zijn die volledige informatie bezitten omtrent het verkeersrisico. Deze veron-
derstelling zal in een later stadium van de analyse worden genuanceerd, waarbij
wordt onderzocht welke gevolgen fouten en vergissingen inzake het risico bij dader
en slachtoffer, maar ook bij de rechter die moet oordelen over de zorgvuldigheid,
kunnen hebben voor de efficientie van aansprakelijkheidsregels.^

In het economisch model van het aansprakelijkheidsrecht wordt eerst verondersteld
dat dader en slachtoffer neutraal staan ten opzichte van het ongevalsrisico. In een
tweede deeltheorie, namelijk de economische analyse van risico en verzekering,
wordt onderzocht welke houding dader en slachtoffer ten aanzien van het ongevals-
risico kunnen innemen. Afhankelijk van deze risicohouding zal een vraag naar een
verzekering bestaan. De beschikbaarheid van een verzekering heeft echter gevolgen
voor het gedrag van dader en slachtoffer. Uitgaande van de veronderstelling dat deze
effecten negatief zijn (morele risico), zal een verzekeraar op basis van de beschikba-
re informatie maatregelen moeten nemen om het ongevalsrisico van de verzekerde te
kunnen beinvloeden en te controleren. Naast deze informatieproblemen wordt ook

43. Zie daarover onder anderen Baird, Gertner and Picker, Game Theory and the Law, p. 6-31;
Picker, Law and Economics Working Paper, 1993, p. 1-20.

44. Zie Van den Bergh en Visser, NJB, 1998, p. 112-127 voor een toepassing van de speltheorie op
het verkeer.

45. Shavell, Accident Law, p. 73-85; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 90-
93; Th.S. Ulen, Rational Victims - Rational Injurers; Cognition and the Economic Analysis of
Law, Paper, p. 1-52.
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de invloed van regulering op de verzekering onderzocht, waarbij zal worden inge-
gaan op de theorie van de verplichte verzekering, een beperking van de aansprake-
lijkheid en het belang van concurrentie op de verzekeringsmarkt. Met behulp van de
verzekeringseconomie zal tenslotte de vraag worden beantwoord in hoeverre als ge-
volg van de aanwezigheid van een verzekering de werking van aansprakelijkheids-
regels wordt beinvloed of gewijzigd, zowel op het terrein van de preventie van ver-
keersongevallen als ten aanzien van de compensatie van verkeersslachtoffers.** ;_

In het kader van de analyse van het derde juridische instrument, namelijk de veilig-
heidsregulering, is een drietal economische theorieen van (overheids)regulering van
belang. In de eerste plaats de 'public interest' theorie, waarbinnen regulering tot doel
heeft de totale maatschappelijke welvaart te verhogen. Daarbij wordt onderzocht
welke wetgeving de overheid vanuit het algemeen belang kan uitvaardigen om be-
paalde tekortkomingen van het marktmechanisme'^ te corrigeren.'" Een tweede theo-
rie van regulering heeft meer concreet betrekking op de analyse van het ongevallen-
recht. Daarin wordt met behulp van een aantal criteria de verhouding tussen veihg-
heidsregulering en aansprakelijkheid onderzocht. Hierbij Staat de vraag centraal of
met veihgheidsregulering ten opzichte van aansprakelijkheid een betere preventie
van verkeersongevallen kan worden bereuet of dat daarvoor een combinatie van bei-
de Instrumenten nodig is.*' In de derde plaats is de 'private interest' theorie van be-
lang. Deze theorie tracht te verklaren waarom de politieke besluitvorming soms leidt
tot wetgeving die niet in het algemeen belang is, maar eerder onder invloed van be-
paalde lobbygroepen tot stand komt ('public choice').'" Binnen het kader van het
verkeersongevallenrecht zal worden onderzocht of, ten gevolge van de invloed van
lobbygroepen, de regulering van de verzekeringsmarkt en van de verkeersveiligheid
tot bepaalde inefficienties leidt op het terrein van de preventie van verkeerson-
gevallen. . . . . . . . , , . , , . ... ._ ,., ..,, .,.. ..^,, ..

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat bij de rechtseconomische analyse van
het verkeersongevallenrecht een keuze is gemaakt voor een viertal theorieen, name-
lijk de neoklassieke theorie ten aanzien van het aansprakelijkheidsrecht en de veilig-
heidsregulering, de theorie van de verzekeringseconomie, de theorie van overheids-
regulering in algemene zin en de 'public choice' theorie. Met behulp van deze theo-

46. Shavell, Bell Journal of Economics, 1982, p. 120-132; Shavell, Accident Law, p. 206-215;
Calabresi, Costs of Accidents, p. 39-67; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid,
p. 101-141.

47. In de Engelstalige literatuur wordt in dit verband gesproken over 'market failures'. Zie onder
anderen: Ogus, Regulation, p. 28-30; Peltzman, JLE, 1976, p. 211-212. 'Market failures' zal
hiema worden vertaald als 'marktfalingen'.

48. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 144-147.
49. Shavell, JLS, 1984, p. 357-374; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 152-

161. , ._.,; ; ; <; . ,,
50. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 147-152. ,..|
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rieen kan een goede algemene verklaring worden gegeven voor de vraag of het recht
de verkeersrisico's kan beinvloeden, maar ook of daarmee de verkeersveiligheid kan
worden verhoogd. Daarnaast kan worden gesteld dat deze theorieen overeenstem-
men met het doel van dit onderzoek zoals dat in de centrale probleemstelling is ver-
woord. Door de samenvoeging van de analyse van aansprakelijkheid, verzekering en
veiligheidsregulering ontstaat tevens een theoretisch kader dat direct kan worden ge-
toetst aan de praktijk, in casu het beschikbare empirisch materiaal. w r;? <>,/ .-n ru

De empirische analyse van het verkeersongevallenrecht volgt in grote lijnen de me-
thode van de economische theorie. In het kader van de preventiedoelstelling wordt
achtereenvolgens onderzocht of aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregule-
ring ook daadwerkelijk van invloed kan zijn op het verkeersgedrag, het aantal ver-
keersongevallen en het aantal verkeersslachtoffers. Met betrekking tot de compensa-
tiedoelstelling wordt nagegaan of een systeem van aansprakelijkheid en verzekering
een optimale schadevergoeding aan het slachtoffer kan garanderen. Ten aanzien van
zowel de preventie- als de compensatiedoelstelling wordt een vergelijking gemaakt
tussen een systeem van aansprakelijkheid en verzekering en een no-fault vergoe-
dingssysteem voor verkeersschade, waarin het aansprakelijkheidsrecht (deels) is af-
geschaft. Daarbij gaat het om de vraag welke effecten een no-fault verzekering heeft
op het aantal verkeersongevallen, de compensatie van verkeersslachtoffers en de
kosten van het betreffende systeem. Met betrekking tot de uitkomsten van deze ana-
lyse zal steeds worden nagegaan bij welke theoretisch gemaakte veronderstellingen
aansluiting kan worden gevonden. - , ^

6. De indeling van het onderzoek • }

Het onderhavige onderzoek bestaat uit drie delen. Deze hebben betrekking op een
positiefrechtelijke, een rechtseconomische en een empirische analyse, waarna in het
laatste hoofdstuk de economische toetsing van de verkeersaansprakelijkheid en de
eindconclusies volgen.

In deel I wordt aandacht besteed aan de positiefrechtelijke analyse van de verkeers-
aansprakelijkheid. Daarbij komen achtereenvolgens Frankrijk (hoofdstuk 1), Belgie
(hoofdstuk 2) en Nederland (hoofdstuk 3) aan de orde.

In deel II gaat het om de economische analyse van het verkeersongevallenrecht.
Daarbij zullen in hoofdstuk 4 eerst de belangrijkste begrippen en uitgangspunten van
de rechtseconomie worden uiteengezet, waarna de drie Instrumenten uit de pro-
bleemstelling worden geanalyseerd. In hoofdstuk 5 Staat de vraag centraal welke
aansprakelijkheidsregel dader en slachtoffer kan aanzetten tot een optimaal zorg- en
activiteitsniveau in het verkeer. In hoofdstuk 6 volgt een economische analyse van
risico en verzekering. Naast de bestudering van een aantal informatieproblemen zal
ook de invloed van regulering op de verzekering worden onderzocht. Ten slotte
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wordt de vraag beantwoord welke combinatie van aansprakelijkheid en venzekering
tot een optimale preventie en compensatie van verkeersongevallen kan leiden. Naast
een systeem van aansprakelijkheid en verzekering, zal verder aandacht worden be-
steed aan alternatieve compensatiemechanismen. In hoofdstuk 7 wordt een aantal
economische theorieen van (overheids)regulering beschreven, namelijk de 'public
interest' theorie, de 'private interest' theorie en de theorie van veiligheidsregulering.
In het kader van de theorie van veiligheidsregulering zal de vraag van belang zijn op
welke wijze een gecombineerd gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregu-
lering van invloed kan zijn op de preventie van verkeersongevallen. In hoofdstuk 8
wordt met behulp van een aantal Stellingen de rechtseconomische analyse samen-
gevat, waarbij tevens een aantal wagen wordt geformuleerd ten behoeve van het
empirische onderzoek.

In deel m Staat de weergave alsmede een kritische analyse van het beschikbare em-
pirisch onderzoek centraal. In hoofdstuk 9 wordt allereerst een aantal statistische ge-
gevens met betrekking tot verkeersongevallen en verkeersslachtoffers gepresenteerd
en zal een aantal empirische studies met betrekking tot het verkeersgedrag en het
ongevalsrisico worden beschreven. Hiema zullen de drie juridische instrumenten uit
de probleemstelling stapsgewijs worden geanalyseerd. In hoofdstuk 10 zal de pre-
ventieve werking van aansprakelijkheidsregels en de compensatoire werking van
aansprakelijkheid en verzekering worden onderzocht. In hoofdstuk 11 wordt inge-
gaan op de preventieve werking van de verzekeringsvoorwaarden en de invloed van
verzekeringsregulering op de preventie van verkeersongevallen. In hoofdstuk 12
komt de empirische analyse van veiligheidsregulering in het verkeer aan de orde. In
hoofdstuk 13 zal de werking van de no-fault verzekering ten opzichte van het aan-
sprakelijkheidsrecht worden geanalyseerd. In hoofdstuk 14 zal deel III worden afge-
sloten met een toetsing van de uitkomsten van het empirisch onderzoek aan de con-
clusies van de rechtseconomische theorie.

Het onderzoek zal in deel IV (hoofdstuk 15) worden afgesloten met een toetsing van
het positieve recht aan de uitkomsten van de rechtseconomische en empirische ana-
lyse. Naast de stelsels van Frankrijk, Belgie en Nederland zal daarin ook aandacht
worden besteed aan voorstellen in de Nederlandse literatuur en het wetsvoorstel
Sorgdrager in samenhang met de plannen van Korthals.

• " • . • » • , ' • - • . . • • • : . , V « : f - . T - ' • ! > : , : • ; • ;
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Deel I: Een positiefrechtelijke analyse van de
verkeersaansprakelijkheid

In dit eerste deel van het onderhavige onderzoek zullen de regelingen op het terrein
van de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk, Belgie en Nederland worden geana-
lyseerd. Daarbij ligt de nadruk op aspecten van aansprakelijkheid en verzekering en
een combinatie van beide instrumenten. In dit kader zijn onder andere de volgende
positiefrechtelijke vragen van belang: Wordt de verkeersaansprakelijkheid in beide
landen beheerst door aansprakelijkheid of verzekering? Speelt de eigen schuld van
het verkeersslachtoffer nog een rol van betekenis? Wat is de functie van het regres
binnen deze Systemen van verkeersaansprakelijkheid?

Binnen de positiefrechtelijke analyse zal in een rechtsvergelijkend perspectief aan-
dacht worden besteed aan de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk en Belgie. Een
argument hiervoor is een verwijzing naar de aanstaande wetswijziging in Neder-
land." Het Nederlandse wetsvoorstel is inhoudelijk voornamelijk gebaseerd, althans
sterk gelijkend op de Franse 'loi Badinter' van 1985" en op de Belgische wet inzake
verkeersaansprakelijkheid van 1995,*'' die weer sterk is gericht op de Franse wet.

In de volgende hoofdstukken zal de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie ten
aanzien van de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk (hoofdstuk 1), Belgie (hoofd-
stuk 2) en Nederland (hoofdstuk 3) worden uiteengezet. In deel IV (hoofdstuk 15)
van dit onderzoek zal de betreffende wetgeving in deze landen en een aantal ver-
wante Nederlandse voorstellen worden getoetst aan de uitkomsten van de economi-
sche analyse van het verkeersongevallenrecht uit deel II en HI.

51. Op 26 november 1997 is door de toenmalige Minister van Justitie Sorgdrager het wetsvoorstel
verkeersongevallen aan de Tweede Kamer aangeboden: Vaststelling en invoering van afdeling
8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek, Tweede Kamer, 1997-1998, 25759, nr.
1-3. De huidige Minister van Justitie Korthals heeft inmiddels het wetsvoorstel van zijn voor-
gangster ingetrokken en aangekondigd met een eigen voorstel te komen, waarvan een voorlopige
uitwerking kan worden gevonden in een brief van 16 juni 1999, TK 1998-1999,25759, nr. 5 (H).
ZieookNJB, 1999, p. 1292-1293.

52. Loi no 85-677 du 5 juillet 1985, JO. 6 juli 1985.
53. Wet van 13 april 1995 tot wijziging van artikel 29bis en tot opheffing van artikel 29ter van de

wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, Belgisch Staatsblad, 27 juni 1995.
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Hoofdstuk 1: De Franse verkeersaansprakelijkheid

1. Inleiding .. \ ; ; ' ; • " — < "•• ' "**•" »'• •*•»«> ' * — = -<- ^

In Frankrijk is op 1 januari 1986 een bijzondere wetgeving aangaande de schadever-
goeding bij verkeersongevallen in werking geö-eden.* Deze 'loi Badinter' regelt de
aansprakelijkheid en de schadevergoeding ten aanzien van verkeersongevallen waar
een motorrijtuig bij betrokken is. Met deze regeling wordt onder andere een risico-
aansprakelijkheid gevestigd op de bestuurder of houder van een motorrijtuig zonder
dat een beroep op overmacht of een gedraging van een derde mogelijk is." In dit
hoofdstuk zal allereerst een kort overzicht worden geschetst van de situatie vöör
1986 (paragraaf 2) alsmede de ontstaansgeschiedenis van de 'loi Badinter' (paragraaf
3). Daarna zal een positiefrechtelijke analyse van de 'loi Badinter' worden gepresen-
teerd (paragraaf 4). In paragraaf 5 zal vervolgens worden ingegaan op de praktische
werking van deze wet en in paragraaf 6 volgen tot slot enkele concluderende opmer-
kingen.

2. De verkeersaansprakelijkheid vöör de 'loi Badinter'

Tot 1986 kende het Franse aansprakelijkheidsrecht geen bijzondere wettelijke rege-
ling ten aanzien van verkeersongevallen. De aansprakelijkheid en de schadevergoe-
ding naar aanleiding van een verkeersongeval werden beheerst door artikel 1382
juncto 1384 C.c, in het bijzonder artikel 1384 lid I C.c." Daarin is een min of meer
zelfstandige risicoaansprakelijkheidsregel opgenomen voor schade veroorzaakt door
een zaak die een persoon onder zieh heeft." In dat kader rustte tot 1982 op de hou-
der of bestuurder van een motorrijtuig een vermoeden van aansprakelijkheid." In
een standaardarrest uit 1930" heeft het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat de
houder ('gardien') niet meer aan aansprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen
dat een 'faute' ontbrak. Dit betekende dat de schade die was veroorzaakt door het ge-
bruik van het motorrijtuig door de houder moest worden vergoed, tenzij deze bewijst

54. 'Loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant ä l'amelioration de la situation des victimes d'accidents
de la circulation et ä l'acceleration des procedures d'indemnisation', J.O., 6 juillet 1985 et J.C.P.,
1985,111,57405.

55. Artikel 2 van de 'loi Badinter'.
56. 'On est responsable non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore

de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l'on a
sous sa garde'.

57. "La responsabilite du fait des choses'.
58. 'Une presomption de responsabilite'. Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 17-20;

De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 26; Ulrix, RW, 1985-1986, p. 1624.
59. Het zogenaamde JandTieur-arrest, Cass. chambres reunies, 13-2-1930 (Jandiieur II), D., 1930, 1,

57 note Ripert.
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dat sprake was van overmacht ('cas fortuit' of 'force majeure'), eigen schuld van het
slachtoffer ('fait de la victime') ofwel schuld van een derde ('fait d'un tiers'). In het
kader van overmacht diende de houder van het motorrijtuig aan te tonen dat het on-
geval te wijten was aan een van buiten komende oorzaak ('exteriorite') die onvoor-
zienbaar en onvermijdbaar ('imprevisible et irresistible') was. De eigen schuld van
het slachtoffer alsmede de schuld van een derde kon de houder/bestuurder alleen dan
van aansprakelijkheid bevrijden wanneer dit de enige oorzaak was van het ongeval.
Wanneer de eigen schuld van het slachtoffer niet de enige oorzaak was van het on-
geval, dan volgde een verdeling van de schade naar de mate waarin de partijen aan
de oorzaak van het ongeval hadden bijgedragen.*" " "•' "

In 1982 werd door het Franse Hof van Cassatie het befaamde Desmares-arrest ge-
wezen. Daarin werd een beroep op de eigen schuld van het slachtoffer aanzienlijk
ingeperkt mede door de overweging dat:

••"• ' > S ' I ! • - • • T ' U . - . r •-•; : • : i . L - ^ i ; W i , : . f * 3 j

'Seul un evenement constituant un cas de force majeure exonere le gardien de
la chose, instrument du dommage, de la responsabilite par lui encourue par ap- '
plication de Particle 1384 alinea ler du Code civil...des lors, le comportement
de la victime, s'il n'a pas et6 pour le gardien imprevisible et irresistible, ne
peut l'exonerer, meme partiellement'.*'

Een beroep op de eigen schuld van het slachtoffer was hierdoor alleen nog mogelijk
indien het gedrag van het slachtoffer onvermijdbaar en onvoorzienbaar was. In het
laatste geval is sprake van overmacht en wordt de houder van het motorrijtuig van
zijn aansprakelijkheid bevrijd. De houder wordt nu ook niet meer vermoed aanspra-
kelijk te zijn, maar hij is aansprakelijk, tenzij sprake is van overmacht. Tevens valt
met de bovengenoemde uitspraak de mogelijkheid tot een verdeling van de schade
weg; het is een alles-of-niets-systeem geworden. Wanneer derhalve het gedrag van
slachtoffer A 'imprevisible et irresistible' was voor de houder B en beiden lijden

60. Zie Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, p. 3-4; Chabas, Le droit des
accidents de la circulation, p. 17-26 voor een overzicht van de jurisprudentie na het JandTieur-ar-
rest; Viney et Jourdain, Traitö de droit civil, p. 1087-1091; Tune, La responsabilite civil, p. 72;
C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., p. 28-29; Sterk, Verhoogd
gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, diss., p. 7; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijk-
heid, p. 26; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 21; Ulrix,
RW, 1985-1986, p. 1624-1627; Redmond-Cooper, I.C.L.Q., 1989, p. 502-505, die, ten onrechte,
stelt dat met het Jand'heur arrest een algemeen beginsel van foutloze aansprakelijkheid ten
aanzien van verkeersongevallen werd gelntroduceerd.

61. Cass. 2e civ., 21 juli 1982, D., 1982,449 en J.C.P., 1982, II, 19861, note Chabas. Zie Chabas, Le
droit des accidents de la circulation, p. 26; Viney et Jourdain, Traitd de droit civil, p. 1094; Over-
eem, VR, 1984, p. 49-55; C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 29.
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schade dan krijgt B zijn schade volledig vergoed en A krijgt niets. Indien echter
geen sprake was van overmacht dan krijgen A en B hun volledige schade vergoed."

Vanuit de lagere rechtspraak in Frankrijk is veel kritiek gekomen op dit arrest, maar
de afwijkende uitspraken van de Hoven werden veelal door de cassatierechter in
laatste instantie gecorrigeerd." Ook in de doctrine werd het Desmares-arrest ge-
mengd ontvangen. In dat kader dient met name de kritiek van Genevieve Viney te
worden gememoreerd. Zij pleitte ervoor om naar aanleiding van het Desmares-arrest
een verwerping van het eigen schuldverweer te beperken tot die gevallen waarin
sprake was van een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast
zou volgens haar wel een beroep op eigen schuld mogelijk moeten zijn ingeval van
een opzettelijke of onverschoonbare ('intentionelle ou inexcusable') fout aan de zijde
van het slachtoffer.** • ,

In 1987 keerde de Franse cassatierechter weer enigszins op haar schreden terug door
t e o o r d e l e n d a t : ^ y « - , q H ! s : > - . -.;. , - • ? • . ' ^ ^ ' t - ' i - i i /:••.•.•• . • < •.•;•-•-..•• - • . . • : - H v : h -

'Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonere de . ,i,
sa responsabilite s'il prouve que la faute de la victime a contribue au dorn- .,. *.,

. . . mage'." _ ,. ^ _ . ^ ^ ^ ^ ^ . , . / ' , ^

Hiermee stond een beroep op de eigen schuld van het slachtoffer weer gedeeltelijk
open voor de houder van de zaak (motorrijtuig). De houder was daarbij alleen van
zijn aansprakelijkheid bevrijd, wanneer de 'faute de la victime' de enige oorzaak van
het ongeval was en dit gegeven voor de houder tevens onvermijdbaar en onvoorzien-
baar was. Deze laatste ontwikkeling in de cassatierechtspraak was echter grotendeels
het gevolg van de invoering van de 'loi Badinter' in 1986, waarin een (beperkt) be-
roep op de eigen schuld van slachtoffer uitdrukkelijk is opgenomen.**

62. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21 528, nr. 2, p. 2; Sterk, Verhoogd gevaar
in het aansprakelijkheidsrecht, p. 48-50. Zie over het Desmares-arrest en de verdere nasleep
daarvan: Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 8-9; Overeem, VR,
1985, p. 99-103, met betrekking tot de reikwijdte van dit arrest; Lambert-Faivre, Droit des assu-
rances, p. 542-544; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p.
22; Ulrix, RW, 1985-1986, p. 1627-1628; Redmond-Cooper, I.C.L.Q., 1989, p. 505-506; Dow-
nes, French Lessons on Motor Accident Compensation, p. 173-179.

63. Zie voor een overzicht van deze jurisprudentie: Chabas, Le droit des accidents de la circulation,
p. 26-29. Zie ook Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 8.

64. Viney, J.C.P., 1984,1, no. 3155, noot 19-20. Zie ook Overeem, VR, 1985, p. 99-100.
65. Cass. 2e civ., 6 april 1987, 6 arrets, J.C.P., 1987, II, 20828, note F. Chabas, D., 1988, 32, Bull,

civ. 1987, nr. 86. Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 29; Viney, L'indemnisation
des victimes d'accidents de la circulation, p. 9; Viney et Jourdain, Traitö de droit civil, p. 1095;
Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 543-544.

66. De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 27. Zie over de 'loi Badinter' paragraaf 4.
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3. De 'loi Badinter': een korte voorgeschiedenis uim "̂ c ->• -,<̂ >

Uit de vorige paragraaf kan worden opgemaakt dat de ontwikkeling van de verkeers-
aansprakelijkheid in Frankrijk vooral via de jurisprudentie heeft plaatsgevonden.
Deze jurisprudentie heeft zieh sterk ontwikkeld in het voordeel van het verkeers-
slachtoffer, met als voorlopig hoogtepunt het eerder besproken Desmares-arrest.
Door de Franse overheid zijn echter tot aan het begin van de jaren '80 van de vorige
eeuw weinig initiatieven ontplooid ten behoeve van een bijzondere wettelijke rege-
ling voor de vergoeding van verkeersschade. Het enige wetgevende initiatief heeft
op het terrein van de verzekering plaatsgevonden, met de invoering in de jaren '50
van de vorige eeuw van een waarborgfonds voor het wegverkeer (1951) en een ver-
plichte WAM-verzekering (1958)."

Sinds 1965, dus nog vöör het Desmares-arrest, zijn door Andre Tune reeds voorstel-
len gedaan om tot een bijzondere regeling van de verkeersaansprakelijkheid te ko-
men. Hij pleitte daarbij voor een afschaffing van de aansprakelijkheid. Daarnaast
diende volgens hem de aansprakelijkheidsverzekering geheel te worden vervangen
door een verkeersverzekering die alle personenschade van het verkeersslachtoffer
alsmede de schade aan het motorrijtuig vergoedt. De juridische begrippen overmacht
en schuld speien binnen deze voorstellen geen rol meer, behalve in geval van opzet
('une faute intentionnelle') door het slachtoffer. Alle verkeersslachtoffers, zowel ge-
motoriseerd als niet-gemotoriseerd, behoren binnen dit systeem in beginsel volledig
schadeloos gesteld te worden door ofwel de verzekeraar van het voertuig waarin het
slachtoffer zieh bevond, ofwel door de verzekeraar van het voertuig waaraan de
schade kan worden toegeschreven.** Naar aanleiding van dit zogenaamde 'Tune pro-
ject' werd door de toenmalige Minister van Justitie, Jean Foyer, in 1965 een com-
missie gevormd om te onderzoeken of een vorm van verkeersverzekering mogelijk
was. Onder invloed van de kritiek van de verzekeraars, die vooral waarschuwden
voor een onwenselijke premieverhoging, werd dit project echter ingetrokken.*'

67. Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 539-541; Chabas, Le droit des accidents de la circula-
tion, p. 13-14; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 21;
Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 2, p. 1-2.

68. Een voorstel van die strekking is opgenomen in Tune (dir.), Pour une loi sur les accidents de la
circulation, p. 13-16. Een gewijzigd voorstel is, na het commentaar van een aantal wetenschap-
pelijke en verzekeringsspecialisten, in hetzelfde boek opgenomen op p. 273-276. Zie verder
Tune, Rev. trim. dr. civ., 1967, 82; Tune, Traffic Accident Compensation: Law and Proposal. Zie
over de voorstellen van Tune ook: Viney, L'indemnisation des victimes d'aeeidents de la circu-
lation, p. 5-6; Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 68-71; Viney et Jourdain, Traite
de droit civil, p. 1091-1092; Ulrix, RW, 1985-1986, p. 1628-1629; De Haas en Hartlief, Ver-
keersaansprakelijkheid, p. 27.

69. Tunc.MJ, 1996, p. 332.
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Tussen 1965 en 1985 zijn er verschillende andere voorstellen gedaan voor een her-
vorming van de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk, onder andere vanwege de
verzekeraars en de advocatuur.™ Pas in 1981 werden door de Franse wetgever de
eerste stappen gezet op weg naar een meer definitieve wettelijke regeling. Daartoe
werd op initiatief van de Minister van Justitie Robert Badinter, in hetzelfde jaar, een
commissie geinstalleerd onder leiding van M. Bellet, president van het Hof van Cas-
satie. De leden van deze commissie, waaronder ook Tunc, wisten echter niet tot
overeenstemming te komen omtrent een wetteksten behoeve van een hervorming
van de verkeersaansprakelijkheid." Het werk van de commissie Bellet resulteerde in
1982 echter wel in een rapport, waarin een aantal uitgangspunten voor een wettelijke
regeling werden geformuleerd. De Minister van Justitie, Badinter, besloot echter om
het rapport niet openbaar te maken en daarmee een publiek debat uit te lokken. Hij
koos daarentegen voor een voorzichtige circulatie ervan binnen de rechterlijke
macht, de wetenschap en andere belanghebbenden. Op deze wijze wist Badinter een
wetsvoorstel tot stand te brengen dat, om door het parlement aanvaard te kunnen
worden, uiteindelijk een compromis betrof. De inspanningen van Badinter leidden in
1985 tot een bijzondere wet, die op 5 juli van dat jaar door het Franse parlement
('Assemblee Nationale') unaniem werd aanvaard.^

4. De 'loi Badinter': een positiefrechtelijke analyse

De 'loi Badinter'" die op 1 januari 1986 van kracht werd was een compromis tussen
een automatisch vergoedingssysteem en een gedeeltelijke handhaving van het aan-
sprakelijkheidsrecht. De belangrijkste doelstelling van de wet Badinter, die binnen
het Franse aansprakelijkheidsrecht als een autonome regeling wordt beschouwd,™ is

70. Door Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la ciruclation, p. 7 en Chabas, Le droit
des accidents de la circulation, p. 71-74 worden deze en andere voorstellen opgesomd en kort
beschreven. Zie ook Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1093-1095; Lambert-Faivre, Droit
des assurances, p. 541-542.

71. Zie daarover Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 74-75. Zie Viney,
L'indemnisation des victims d'accidents de la circulation, p. 7.

72. Tunc, MJ, 1996, p. 332; Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 75-81; Lambert-
Faivre, Droit des assurances, p. 544-545; Redmond-Cooper, I.C.L.Q., 1989, p. 507-508; Ulrix,
RW, 1985-1986, p. 1629; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 27-28.

73. Loi no 85-677 du 5 juillet 1985, J.O., 6 juillet 1985 et J.C.P., 1985, III, 57405.
74. Zie daarover Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 3-4; Le Toumeau et L. Cadiet, Droit de la

responsabilite, p. 905-906; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 564-572; De Haas en
Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 29-31. Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation, p. 17-21 en Viney et Jourdain, Traiti de droit civil, p. 1100-1104, verwijzen
naar een aantal beslissingen van het Franse Hof van Cassatie, waarin werd bepaald dat de wet
Badinter bij uitsluiting toepassing vindt met betrekking tot de vordering van het slachtoffer die
schade heeft geleden ten gevolge van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken.
Zie Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, Bull, civ., II, nr. 165, p. 112; Cass. 2e civ., 4 mai 1987,
Bull, civ., II, nr. 87.
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om de schadevergoeding van verkeersslachtoffers te verbeteren, alsmede de tijd-
spanne waarbinnen deze slachtoffers dienen te worden gecompenseerd te versnel-
len."

De wet Badinter bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk I (artt. 1-27) bevat regels
omtrent de vergoeding van schade aan verkeersslachtoffers. Dit hoofdstuk is opge-
deeld in drie afdelingen, die betrekking hebben op respectievelijk regels ten aanzien
van het recht op schadevergoeding (artt. 1-6), verplichtingen van de verzekeraars en
het Waarborgfonds (artt. 7-11) en regels met betrekking tot het aanbod van schade-
vergoeding (artt. 12-27). Hoofdstuk II (artt. 28-34) geeft regels in het kader van de
verhaalsrechten van derden ('tiers payeurs') die het slachtoffer hebben gecompen-
seerd. Hoofdstuk III (artt. 35-45) is gereserveerd voor bepaalde procedureregels en
een aantal andere bijzondere maatregelen onder andere ten aanzien van de verjaring.
Hoofdstuk IV (artt. 46-48), tenslotte, geeft een aantal overgangsregels die mede ver-
band houden met het tijdstip van invoering van de wet Badinter.™

In deze paragraaf zal de wet Badinter, aan de hand van een aantal wetsartikelen, op
hoofdlijnen worden geanalyseerd." Daarnaast zal aandacht worden besteed aan een
aantal bijzondere aspecten van deze wet, namelijk de betrokkenheid van een motor-
rijtuig ('implication'), de schuld van het slachtoffer ('faute inexcusable'), alsmede de
positie van derden-betalers ('tiers payeurs'). Met name ten aanzien van de uitleg van
de eerste twee begrippen heett in de jurisprudentie en de literatuur lang onduidelijk-
h e i d b e s t a a n . , ; . • . : • , ; • ' -,•* •-.•:.••- - - , v •' : i - r t : • ? •;, i ; c ? • • i , -

4.1. DE HOOFDLUNEN VAN DE'LOIBADINTER' :j ̂ ,̂  .,;..;;. , ....

Artikel 1 ™ van de wet Badinter geeft het toepassingsgebied van deze regeling weer.
Het moet gaan om een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig (een auto, een mo-

75. Dit komt vooral tot uitdrukking in de titel: 'tendant ä I'atn61ioration de la situation des victims
d'accidents de la circulation et ä l'acceleration des procedures d'indemnisation'.

76. Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, p. 9-11; Viney et Jourdain,
Traite de droit civil, p. 1095-1100; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 28-29.

77. Voor een meer gedetailleerde weergave van de wet Badinter kan onder anderen worden
verwezen naar: Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 17-155;
Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 83-329; Dixieme aniversaire de la loi
Badinter; Bilan et perspectives, Resp. civ. et ass., 1996, p. 1-48; Le Tourneau et Cadiet, Droit de
la responsabilite, p. 905-938; Special Responsabilite Civile, Gaz. Pal., 18-20 juin 1995, p. 1-33;
Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1104-1190; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p.
548-615 en p. 641-663.

78. 'Les dispositions du present chapitre s'appliquent, m£me lorsqu'elles sont transportees en vertu
d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est implique un v6hicule
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torfiets of een landbouwvoertuig) is betrokken, wil een slachtoffer voor een vergoe-
ding van de schade in aanmerking komen. Dit artikel vindt eveneens toepassing
wanneer een motorrijtuig is betrokken bij een ongeval op een prive-terrein, een ak-
ker, een skipiste of in het kader van een sport op een gesloten auto- of motorcircuit,
indien daarbij aanwezige toeschouwers schade lijden.™ Ongevallen met treinen of
andere voertuigen op rails zijn van toepassing van artikel 1 uitgesloten.*"

In artikel 2 " is bepaald dat de bestuurder of houder van het motorrijtuig jegens het
slachtoffer geen beroep op overmacht noch een gedraging van een derde mag doen.
Dit betekent dat wanneer het ongeval is veroorzaakt door bijvoorbeeld een glad
wegdek, de bestuurder/houder van het motorrijtuig het slachtoffer toch schadeloos
dient te stellen. De (aansprakelijkheids)verzekeraar die in het kader van de wet Ba-
dinter de schade aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, behoudt echter wel een ver-
haalsrecht op de schuldige derde, bijvoorbeeld degene die de gladheid heeft veroor-
zaakt."

In de eerste alinea van artikel 3 " worden de personen opgesomd die voor een quasi-
automatische schadevergoeding in aanmerking komen. In het algemeen gaat het
daarbij om fietsers, voetgangers alsmede passagiers die werden vervoerd door het bij

terrestre ä moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, ä 1'exception des chemins de fer
' et des tramways ciruclant sur des voies qui leur sont propres'.

79. Cass. 2e civ., 5 mars 1986, Bull, civ., II, nr. 28, 25 juin 1986, D., 1987, somm., 87 en 10 mai
1991, Bull, civ., I, nr. 137 (akker); Paris, 5 juillet 1989, J.C.P., 1989, II, 21384, note Chabas
(prive'terrein); Crim., 16 juillet 1987, Bull, crim., nr. 294 (gesloten circuit), Cass. 2e civil, 13
Janvier 1988, Bull, civ., II, nr. 11, (rallyrace), Cass. 2e civil, 10 mars 1988, Bull, civ., I, nr. 59
(motor-cross), Cass. 2e civil, 8 Janvier 1993, Bull, civ., nr. 5 (ongeval op gesloten circuit buiten
wedstrijdverband); Grenoble, 9 fevrier 1987, D., 1987, p. 245, note Chabas (skipiste). Zie Viney
et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1108-1109, noot 68-69; Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 14, noot
18-19; Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilitd, p. 908; Sterk, VR, 1997, p. 199, noot
15-18.

80. Zie voor een uitleg van dit artikel onder anderen: Chabas, Le droit des accidents de la circula-
tion, p. 83-94 en 109-111; Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, p.
62-72; Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1104-1128; Le Tourneau et Cadiet, Droit de la
responsabilite, p. 907-908 en p. 910-916; Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 4-7; Lambert-Faivre,
Droit des assurances, p. 549-564; Perez, VR, 1986, p. 169; Hülst, NJB, 1992, p. 695-698; Sterk,
VR, 1997, p. 198. Zie over het begrip "betrokkenheid' ('implication') verderop in paragraaf 4.2.

81. 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeur ou le fait
d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un vöhicule mentionne ä Particle ler'.

82. Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 145-156; Viney, L'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation, p. 32-35; Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1144-1147;
Chabas, Gaz. Pal., 1995, p. 17-18; Perez, VR, 1986, p. 169; De Haas en Hartlief, Verkeersaan-
sprakelijkheid, p. 31; Hülst, NJB, 1992, p. 698-699; Ulrix, RW, 1985-1986, p. 1630.

83. 'Les victimes, hormis les conducteurs de veliicules terrestres ä moteur, sont indemnisöes des
dommages resultant des atteintes ä leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur etre

•"•-•• • opposed leur propre faute ä 1'exception de leur faute inexcusable si eile a 4t£ la cause exclusive
de l'accident'.
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het ongeval betrokken motorrijtuig. Wanneer deze verkeersdeelnemers bij een onge-
val met een motorrijtuig betrokken raken, dienen zij schadeloos te worden gesteld.
Een beroep op de eigen schuld van het slachtoffer is daarbij niet meer mogelijk, ten-
zij deze schuld onverschoonbaar is (Taute inexcusable') en als de enige oorzaak
('cause exclusive de l'accident') van het ongeval kan worden aangemerkt.

Artikel 3, 2e alinea®* geeft een opsomming van personen die binnen de groep poten-
tiele verkeersslachtoffers nog eens extra worden beschermd. Personen beneden de
16 jaar, personen boven de 70 jaar en personen die voor het ongeval reeds 80% inva-
lide waren, worden altijd volledig schadeloos gesteld, zonder dat een beroep op een
onverschoonbare fout van deze benadeelden mogelijk is. .

Voor alle verkeersslachtoffers geldt dat in het geval zij de schade opzettelijk hebben
veroorzaakt ('a volontairement recherche le dommage'), te bewijzen door de schade-
plichtige, aan hen een vergoeding van de schade zal worden onthouden (3e alinea)."

Artikel 4 regelt de schade die door de bestuurder van het motorrijtuig wordt geleden.
De bepaling steh dat 'wanneer de bestuurder van het motorrijtuig een fout (onzorg-
vuldig gedrag) heeft begaan zijn eigen schade in het geheel niet of slechts gedeel-
telijk zal worden vergoed'.'* Dit betekent dat voor de schade van een slachtoffer-
bestuurder een risicoaansprakelijkheid met een mogelijkheid van eigen schuld geldt.
Bij de uitleg van deze bepaling werd door het Franse Hof van Cassatie aanvankelijk
geoordeeld dat een slachtoffer-bestuurder zijn eigen schade zal moeten dragen in-
dien zijn Taute' onvoorzienbaar en onvermijdbaar (overmacht) was voor de andere
bestuurder, die daarvan wel de bewijslast draagt. De schade van een slachtoffer-be-
stuurder blijft in ieder geval voor rekening van de bestuurder zelf wanneer zijn

84. 'Les victimes assignees ä l'alinea precedent, lorsqu'elles sont ägies de moins de seize ans ou de
plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit Icur äge, elles sont titulaires, au momoent de
l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacite permanente ou d'invalidit£ au moins
6gal ä 80 p. 100, sont, dans tout les cas, indemnisees des dommages resultant des atteintes ä leur
personne qu'elles ont subis'.

85. Toutefots, dans les cas vises aux deux alinöas presidents, la victime n'est pas indemnisee par
l'auteur de l'accident des dommages resultant des atteintes ä sa personne lorsqu'elle a volon-
tairement recherchi le dommage qu'elle a subi'. Chabas, Le droit des accidents de la circulation,
p. 156-165; Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1148-1150; Le Toumeau et Cadiet, Droit
de la responsabilite, p. 921-922; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 33-35;
Chabas, Gaz. Pal., 1995, p. 18-19. Zie over de eigen schuld van de niet-gemotoriseerde verkeers-
deelnemer meer uitvoerig in paragraaf 4.3.

86. 'La faute commise par le conducteur du vehicule terrestre ä moteur a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'. Onder druk van de verzekeraars, met het
argument van een stijging van de verzekeringspremies, werden bestuurders van een quasi-
automatische vergoeding onder deze regeling uitgesloten. Zie Tune, MJ, 1996, p. 330.
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'faute' de enige oorzaak was van het ongeval.*' Een slachtoffer-bestuurder die een
'faute' heeft gemaakt komt daamaast alleen voor een (gedeeltelijke) vergoeding in
aanmerking wanneer de andere bestuurder ook een fout heeft gemaakt." In een aan-
tal recente arresten werd door het Franse Hof van Cassatie echter een meer objectief
criterium voor de eigen 'faute' van een slachtoffer-bestuurder geintroduceerd."
Sindsdien oordeelt het Hof van Cassatie dat een slachtoffer-bestuurder in beginsel
recht heeft op schadevergoeding, behalve wanneer hijzelf een 'faute' beging die heeft
bijgedragen aan het ontstaan van de schade.*" In dat kader geldt dat wanneer de ei-
gen 'faute' van een slachtoffer-bestuurder de enige oorzaak was van het ongeval, dit
nog niet betekent dat zijn schade geheel voor eigen rekening komt." ,: .-aii KÄ

Het voorgaande brengt echter mee dat een slachtoffer-bestuurder minder wordt be-
schermd dan het niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer. De particuliere verzeke-
raars in Frankrijk zijn hieraan tegemoet gekomen met de introductie van een stelsel,
waarbij aan de bestuurder een 'garantie avance sur recours' wordt gegeven. Deze zo-
genaamde PACS-verzekering ('Protection assuree du conducteur et des siens') is een
eerste partij verzekering, waarmee een bestuurder, tegen een additionele premie,'*

87. Zie onder andere Cass. 2e civ., 7 juillet 1993, Bull, civ, II, nr. 244;Cass. 2eciv., 20 juitlet 1993,
Bull, civ., II, nr. 266; Cass. 2e civ., 8 novembre 1993, Bull, civ., II, nr. 317; Cass. 2e civ., 24 no-
vember 1993, Bull, civ., II, nr. 333; Cass. 2e civ., 11 Janvier 1995, Bull. civ. II, 1; 31 mai 1995,
Resp. civ. et ass., 1995, comm., nr. 233. Viney, Resp. civ. et ass., 1996, p. 7, noot 23; Viney et
Jourdain, Traite de droit civil, p. 1163-1164, noot 321-322.

88. Cass. 2e civ., 17 fevrier 1993, Bull. civ. II, 63; Cass. 2e civ., 24 novembre 1993, Bull. civ. II, nr.
334; Cass. 2e civ., 6 juillet 1994, Bull, civ., 178; Cass. 2e civ., 2 novembre 1994, Bull. civ. II,
209. Viney, Resp. civ. et ass., 1996, p. 7 noot 24; Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p.
1164, noot 323. Zie voor een overzicht van de werking van artikel 4 onder anderen: Viney,
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 40-43; Chabas, Le droit des
accidents de la circulation, p. 177-185; Le Toumeau et Cadiet, Droit de la responsabilite, p. 917-
921; Chabas, Gaz. Pal., 1995, p. 21-23; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 600-606; Viney
et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1162-1164; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid
voor verkeersongevallen, p. 51-52; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 32-33;
Sterk, VR, 1997, p. 199-200.

89. Cass. crim. 22 mai 1996, Bull, crim., nr. 211, D., 1997, p. 138 note F. Chabas: 'Chaque conduc-
teur meme non fautif est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion par suite d'une
faute commise par ce dernier". Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1165; Engelhard en Van
Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 52-53.

90. Cass. Ch. mixte, 28 mars 1997, Bull. eh. mixte., nr. 1, D. 1997, 294, note H. Groutel; Cass. 2e
civ., 6 mai 1997, Bull, civ., II, nr. 126 et 127, D. 1997, p. 503, note H. Groutel; Cass. 2e civ., 2
juillet 1997, Bull, civ., II, nr. 213, D., 1997, p. 183.

91. Zie voor een overzicht van deze recente rechtspraak: Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p.
1165-1167; Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilite, p. 920; Lambert-Faivre, Droit des
assurances, p. 590-600; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen,

•""' p. 52-53.
92. De jaarlijkse additionele premie voor een dergelijke verzekering bedraagt, afhankelijk van de

omvang van de dekking, ongeveer FF 300-1.000. Het aantal bestuurders dat over deze PACS-
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volledige dekking verkrijgt voor zijn eigen letselschade. De PACS-verzekeraar ver-
goedt de letselschade van de bestuurder na verrekening van hetgeen door de bestuur-
der is ontvangen van zijn sociale verzekeraar. De Pacs-verzekeraar keert derhalve al-
leen de eigen schade van de bestuurder uit en niet de vordering van de regres-
nemende sociale verzekeraar. De vergoeding van de PACS-verzekeraar kan worden
beschouwd als een voorschot op het verhaal ('garantie avance sur secours'), waarbij
de verzekeraar na uitkering contractueel wordt gesubrogeerd in de rechten van de
bestuurder. Het verhaalsrecht, waarbij de Pacs-verzekeraar de uitgekeerde schade
aan de bestuurder geheel of gedeeltelijk kan verhalen op de verzekeraar van de aan-
sprakelijke derde, is vastgelegd in artikel 33 3e alinea van de wet Badinter." , ,,n

4.7 .2 . //oq/i&fKÄ: 7; arff. 7-77 >: i • r ^ : >*-!: :•.:.:. *•• : • - ; :>r?s^;,?o< CJH

Met de invoenng van de 'loi Badinter' is verder een aantal wijzigingen aangebracht
in de 'Code des assurances', waarmee deze laatste meer in overeenstemming werd
gebracht met de doelstellingen van de wet Badinter. De artikelen 7-11 van de wet
Badinter geven een overzicht van de gewijzigde artikelen uit de 'Code des assuran-
ces'.''' Hierin is een aantal verplichtingen van de verzekeraar respectievelijk het
Waarborgfonds opgenomen. Daaronder valt onder andere de verplichting aan de ver-
zekeraar om de aansprakelijkheid te dekken van iedere persoon die het motorrijtuig
onder zieh heeft of zelfs zonder toestemming van de rechthebbende bestuurt. De
verzekeraar behoudt in deze gevallen wel een verhaalsrecht op de veroorzaker van
het ongeval (artikel 8)." Artikel 10 bevat een andere wijziging ten gunste van het
slachtoffer. Het waarborgfonds kan namelijk buiten de schadeplichtige om een rege-
ling treffen met het slachtoffer.^

verzekering beschikt wordt geschat op ongeveer 50%. Zie De Haas en Hartlief, Verkeersaanspra-
kelijkheid, p. 60; Tune, MJ, 1996, p. 336, noot 9; Fredericq, in Een Salomons oordeel, p. 49-54.

93. De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 58-60; Tune, MJ, 1996, p. 336, noot 9;
Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 107-109; Lambert-Faivre,
Droit des assurances, p. 607-609; Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr.
2, p. 4; Fredericq, in Een Salomons oordeel, p. 49-54.

94. Afdeling II van hoofdstuk 1, 'Disposition relatives ä l'assurance et au fonds de garantie'. Zie
daarover meer uitvoerig Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 201-225 en Viney,
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 87-106 ten aanzien van de aan-
sprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen in het algemeen. , ... .

95. Artikel L. 211-1 van de'Code des assurances'. ••
96. Artikel 1. 420-3 van de 'code des assurances'. Zie over de rol van het Waarborgfonds: Appietto,

Gaz. Pal., 1988, p. 121-127; Durry, VR, 1991, p. 29-34; Viney, L'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation, p. 144-155; Le Toumeau et Cadiet, Droit de la responsabilite, p.
938; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 664-680.
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4.7J. 7/oo/asfuJ(:7.artt. 72-27

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de wet Badinter is opgenomen in de ar-
tikelen 12-27." Daarin wordt onder andere bepaald dat de verzekeraar verplicht is
om binnen 8 maanden na het ongeval aan het slachtoffer dat lichamelijke schade
heeft geleden een definitief aanbod tot schadevergoeding (Toffre d'indemnite') voor
te leggen.'® Wanneer de omvang van de schade niet direct kan worden vastgesteld
('consolidation') dient de verzekeraar binnen 3 maanden een voorlopig aanbod te
doen. Na de vaststelling van de schade ('consolidation') rest de verzekeraar nog 5
maanden om een aanvullend aanbod te doen." Op het niet doen van een aanbod
Staat als sanctie een verdubbeling van het wettelijke rentepercentage, ingaande op de
dag dat het aanbod had moeten worden gedaan (art. 16). Wanneer de rechter achteraf
oordeelt dat door de verzekeraar een te laag aanbod is gedaan (manifestement insuf-
fisante), dan kan de verzekeraar worden veroordeeld tot de betaling van een boete
aan het Waarborgfonds. Deze boete is gelijk aan 15% van de omvang van de scha-
devergoeding die door de rechter wordt vastgesteld (art. 17).'°° >..:.

., • .. . I " . i -

¥.7.4. tfoq/HsfM*77: art/. 2<S-54 -. - - - v . .-,••.•. -,'

Artikel 28-34 (hoofdstuk II) van de wet Badinter bevat algemene regels voor het re-
gres van derden-betalers ('recours des tiers payeurs'), in casu instellingen en organen
die op grond van een wettelijke of contractuele verplichting de personenschade van
een verkeersslachtoffer in eerste aanleg vergoeden.'°' Het verhaalsrecht is van toe-
passing op uitkeringen in het kader van ziekte-, invaliditeits- en overlijdensverze-
keringen, maar niet ten aanzien van ouderdoms-, bijstands- en werkeloosheidsver-
zekering. Artikel 29 geeft een limitatieve opsomming van de werkgeversinstellingen

97. Afdeling III van hoofdstuk 1: 'De l'offre d'indemnite'.
98. Artikel 12 le alinea bepaald dat Tassureur qui garantit la responsabiliti civile du fait d'un

vihicule terrestre ä moteur est tenu de presenter dans un dilai maximum de huit mois ä compter
de ('accident une offre d'indemnitö ä la victime qui a subi une atteinte ä sa personne. En cas de
dices de la victime, l'offre est faite ä ses heritiers et, s'il y a lieu, ä son conjoint'.

99. Artikel 12, 4e alinea bepaald dat 'Elle peut avoir un caractere provisionnel lorsque I'assureur n'a
pas, dans les trois mois de l'accident, öte inform^ de la consolidation de l'£tat de la victime.
L'offre definitive d'indemnisation doit alors etre faite dans un düai de cinq mois suivant la date a
laquelle I'assureur a ete inform^ de cette consolidation'.

100. Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 225-256; Viney, L'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation, p. 113-143; Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilite\ p.
929-934; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 655-663; Perez, VR, 1986, p. 170-172; Tune,
MJ, 1996, p. 331; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 55-56.

101. Hoofdstuk II getiteld: 'Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues ä reparation d'un
dommage resultant d'une atteinte ä la personne'. Het betreft hier met name uitkeringen van de
particuliere werkgever en de overheid als werkgevet.
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en -organen aan wie een verhaalsactie toekomt."^ Aan werkgevers komt daamaast
op grond van artikel 32 een zelfstandig verhaalsrecht toe voor het werkgeversaan-
deel in de afgedragen verzekeringspremies ten aanzien van door hen betaalde sala-
rissen."" Buiten de in artikel 29 opgesomde instanties en op grond van het subroga-
toire karakter dat aan him verhaalsacties wordt verleend (art. 30), is een additioneel
regresrecht uitgesloten voor uitkeringen die op grond van een wettelijke, contractue-
le of statutaire verplichting zijn gedaan en is elke daarmee strijdige bepaling nie-
tig.'"'* Een uitzondering hierop is het verhaal van de PACS-verzekeraar die een voor-
schot op de schadevergoeding aan het slachtoffer, in casu de verzekerde bestuurder,
heeft uitgekeerd. De PACS-verzekeraar mag daarbij slechts het saldo vorderen dat
resteert, nadat de derden-betalers uit art. 29 verhaal hebben genomen.""

j _ - T i t ! . U . ' . ,:- L.

4 . 2 . D E B E T R O K K E N H E I D ( ' I M P L I C A T I O N ' ) V A N H E T M O T O R R 1 J T U I G b i b : • • , = • . o

Hoewel met de wet Badinter de positie van verkeersslachtoffers, niet-zijnde een be-
stuurder van een motorrijtuig, sterk is verbeterd, heeft deze regeling in de jaren na
de invoering ervan geleid tot een aantal interpretatieproblemen. In dit kader zal in
deze paragraaf worden ingegaan op de problemen die in de rechtspraak zijn gerezen
met betrekking tot de betrokkenheid ('implication') van het motorrijtuig bij een ver-
keersongeval."* In de paragraaf 4.3 zal een overzicht worden gepresenteerd van de

102. Zie voor een overzicht hiervan: Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeers-
ongevallen, p. 63-64; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 451-452; Perez, VR, 1986, p.
172; De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van regres, p. 82-84.

103. Artikel 32: 'Les employeurs sont admis ä poursuivre directement contre le responsable des
dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afftrentes aux re'mune'ra-
tions maintenues ou versees ä la victime pendant la periode d'indisponibilite' de celle-ci. Ces
dispositions sont applicables ä l'Etat par derogation aux disposition de l'article 2 de l'ordonnance
nr 59-76 du 7 Janvier 1959 precise'.

104. Artikel 33, le en 2e alinea stellen dat 'Hormis les prestations mentionnees aux articles 29 et 32,
aucun versement effectue au profit d'une victime en vertu d'une obligation legale, convention-
nelle ou statutaire n'ouvre droit ä une action contre la personne tenue ä reparation du dommage
ou son assureur' en 'Toute disposition contraire aux prescription des articles 29 et 32 et du
prtsent article est r£put£e non icrite ä moins qu'elle ne soit plus favorable ä la victime'.

105. Artikel 33, 3e alinea bepaald dat 'Toutefois, lorsqu'il est preVu par contrat, le recours subro-
gatoire de l'assureur qui a verse' ä la victime une avance sur indemnite du fait de l'accident peut
6tre exerce' contre l'assureur de la personne tenue ä reparation dans la limite du solde substitant
apres paiements aux tiers visös ä l'article 29. II doit etre exerce, s'il y a lieu, dans les delais
impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs cr&mces'. Zie over het verhaalsrecht van
derden-betalers: Perez, VR, 1986, p. 172; Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p.
291-305; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 447-463; De Haas en Hartlief, Collectivering
en institutionalisering van regres, p. 84-87; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor
verkeersongevallen, p. 64-65; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 58-60; Notitie
Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 2, p. 4 en 9. Het regres zal in paragraaf
4 . 4 n a d e r a a n d e o r d e k o m e n . > « ? • ; * ; ; - r , • : ; • - . ' : • ' • • • • .'^. J - J . . - •

1 0 6 . Z i e S t e r k . V R , 1 9 9 7 , p . 1 9 8 . - • ; . ; - • • • - c • - . > • ' . .:•.•>: — • - - - i , ^.
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jurisprudentie ten aanzien van de eigen schuld (Taute inexcusable') van het niet-
gemotoriseerde verkeersslachtoffer. In paragraaf 4.4 zal ten slotte aandacht worden
besteed aan de praktische werking van het regresrecht van derden-betalers ('tiers
payeurs').

Een belangrijke voorwaarde voor aansprakelijkheid op grond van de wet Badinter is
de betrokkenheid ('implication') van het motorrijtuig bij een verkeersongeval."" De
discussie in de rechtspraak spitst zieh daarbij vooral toe op de begrippen "beweging'
(van het voertuig) en 'fysiek contact' (tussen het voertuig en het slachtoffer). In de li-
teratuur wordt een verder onderscheid gemaakt tussen respectievelijk contact van het
slachtoffer en een motorrijtuig in beweging (1), contact van het slachtoffer met een
stilstaand motorrijtuig (2) en een afwezigheid van elk contact tussen het slachtoffer
en een motorrijtuig (3). De Franse cassatierechter geeft over het algemeen een ruime
uitleg aan het begrip 'implication', waarbij overigens de causaliteit niet geheel wordt
verlaten. Het motorrijtuig dient namelijk wel een bepaalde rol bij het ontstaan van
het ongeval te hebben gespeeld.'"*

¥.2.7. Con/ac/fwjsen 5/acA/Oĵ er en een wzo/orri/ft/jg in feeweg/ng , .; ,-.;•: •

Zodra er contact is tussen een slachtoffer en een motorrijtuig in beweging is volgens
de Franse rechtspraak altijd sprake van 'betrokkenheid'. Daarbij is het niet van be-
lang op welke wijze het motorrijtuig in beweging bij een verkeersongeval betrokken
is geraakt en of het daarbij een actieve dan wel passieve rol heeft gespeeld."^ Een
voorbeeld waarin 'implication' van het motorrijtuig werd aangenomen, betrof een
jong meisje dat längs een rijdende bromfiets van een vriendin liep, waarbij haar sjaal
in het achterwiel van de bromfiets verstrikt raakte, met het gevolg dat zij ten val
kwam en letsel opliep.''" Van 'implication' is eveneens sprake wanneer een persoon
tegen een rijdende vrachtwagen wordt aangeslingerd,'" maar ook in het geval dat
een onbekende derde tegen de geparkeerd staande auto van A aanrijdt, waardoor de

107. Zie daarover Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, p. 51-59; Viney,
L'indemnisation des victims d'accident de la circulation, p. 22-31; Chabas, Le droit des accidents
de la circulation, p. 94-114; Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1119-1128; Le Toumeau
et Cadiet, Droit de la responsabilite, p. 912-915; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 553-
558; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 30-31; De Haas
en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 30-31.

108. Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1121-1123; Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK,
1989-1990, 21528, nr. 2, p. 5; Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 8-9; Le Toumeau et Cadiet, Droit de
la responsabilite, p. 912-913; Philippe en Meysmans, TvP, 1995, p. 414-416.

109. Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, p. 24; Tuerlinckx, TvP, 1996, p.
22; P. Jourdain, Rev. trim. dr. civ., 1988, p, 781.

110. Cass. 2e civ., 19 fevrier 1986, Bull, civ., II, nr. 19. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 22-23.
111. Cass. 2e civ., 26 novembre 1986, D. 1987, 128, note Groutel.



auto van A in beweging komt en de eveneens geparkeerd staande auto van B
raakt."*

4.2.2. Contac/tosen s/acAto^er en een .sri/steamf motorrzyn«g . r - u ^ ^ q

Ten aanzien van de vraag in hoeverre het contact tussen een verkeersslachtoffer en
een stilstaand motorrijtuig 'implication' oplevert, is uit de jurisprudence een ontwik-
keling af te leiden in de richting van een ruimere uitleg van het begrip betrokken-
heid. In de literatuur wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen een geparkeerd
staand voertuig (Voiture en stationnement') en een voertuig dat (tijdelijk) stilstaat
omdat de verkeerssituatie daarom vraagt ('voiture en arret').'" In het kader van het
laatste werd door het Franse Hof van Cassatie onder andere geoordeeld dat sprake is
van "betrokkenheid' van een bij een halte stilstaande bus, waarvan een passagier bij
het uitstappen ten val komt en schade lijdt."* Later werd bepaald dat bij stilstaande
motorrijtuigen alleen sprake kan zijn van "betrokkenheid', wanneer het betreffende
motorrijtuig de doorgang van het verkeer belemmerde."' Met betrekking tot gepar-
keerd staande motorrijtuigen werd aanvankelijk bepaald dat voor het aannemen van
"betrokkenheid' het slachtoffer moest aantonen dat het motorrijtuig het verkeer (in
casu het slachtoffer) heeft gehinderd ('peturber la circulation')."* Dit leidde onder
andere tot het oordeel dat een tegen de rijrichting in geparkeerd motorrijtuig geen
verkeershinder veroorzaakte en derhalve geen 'betrokkenheid' opleverde omdat het
foutief parkeren geen invloed had op het ontstaan van het ongeval.'" In 1994 werd
door het Hof van Cassatie het criterium van verkeershinder ten opzichte van het
slachtoffer verlaten, door "betrokkenheid' aan te nemen van een correct geparkeerd

112. Cass. 2e civ., 21 mai 1990, D. 1991, 123. Zie voor andere voorbeelden: Sterk, Verhoogd gevaar
in het aansprakelijkheidsrecht, p. 51-53; Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la
circulation, p. 27-28; Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 103-105; Jourdain, Gaz.
Pal., 1995, p. 9; Viney et Jourdain, Traits de droit civil, p. 1123-1124; Le Toumeau et Cadiet,
Droit de la responsabiliti, p. 913-914; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 554; Philippe en
Meysmans, TvP, 1995, p. 416-417; Sterk, VR, 1997, p. 199; Sterk, VR, 1998, p. 66.

113. Zie onder anderen Chabas, Le droit des accidents de la circulation, p. 105-109; Sterk, Verhoogd
gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, p. 54-57; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 554-
556; Philippe en Meysmans, TvP, 1995, p. 419-421; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 23-25.

114. Cass. 2e civ., 7 juin 1989, Bull, civ., II, nr. 122; Cass. 2e civ., 11 octobre 1989, Bull, civ., II, nr.
163.

115. Cass. 2e civ., 7 juin 1990, Bull, civ., II, nr. 124. Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijk-
heidsrecht, p. 57. , . . .

116. Cass. 2e civ., 21 juilliet 1986, Bull, civ., II, 113(3 arrfits). ..-_•> .v.v •-i-:iiaK • * .
117. Cass. 2eciv., 7 oktobre, 1987, D. 1987, p. 206 en Cass. 2e civ., 7 juin 1990, DJ. 1991, p. 124

(geen "betrokkenheid' van een goed verlichte vuilniswagen die 's nachts tegen de rijrichting in
stilstond). Anders: Cass. 2e civ., 9 mai 1990, D.J. 1991, p. 124 (wel betrokkenheid van een
vrachtwagen die in het donker zonder licht längs de openbare weg was geparkeerd, terwijl
andere vrachtwagens op die plaats in de berm stonden). Viney, L'indemnisation des victimes
d'accident de la circulation, p. 28-30; Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, p.
54-56.
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motorrijtuig, dat door een bromfietser met zijn stuur werd geschampt waama deze in
botsing kwam met een tegemoetkomende auto."* In 1995, ten slotte, werd door het
Hof van Cassatie eenzelfde criterium geintroduceerd voor zowel geparkeerde als
stilstaande motorrijtuigen. Het Hof oordeelde dat het voldoende is dat er contact is
geweest tussen een niet-bewegend voertuig, in dit geval een correct geparkeerde
vrachrwagen, en het slachtoffer, een fietser die in de regen tegen de vrachtwagen
aanreed, om "betrokkenheid' aan te kunnen nemen. Daarbij werd door het Hof uit-
drukkelijk overwogen dat andere omstandigheden die aan het ontstaan van het onge-
val hebben bijgedragen niet van belang zijn.'" ,:_ ,... ,_„, , ; . : , .; , ^ - . . ,.,,y

4.2. J. /4/>vez/g/iei<f vaw ee/i/ysieA: contacf fttssew s/ac/rto^er en /no/orn/fuig

Met betrekking tot de ongevallen waarbij in het geheel geen sprake is van rysiek
contact tussen het slachtoffer en een motorrijtuig in beweging, is door het Franse
Hof van Cassatie ten aanzien van de 'implication' geen vastomlijnd criterium ont-
wikkeld. In de literatuur wordt naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof ge-
concludeerd dat het slachtoffer ten bewijze van 'implication' dient aan te tonen dat:

'Le vehicule du defendeur a joue un « röle quelconque dans l'accident » ou
qu'il est « intervenu de quelque maniere que ce soit » ou « ä quelque titre
que ce soit » dans la realisation de l'accident. En Ce « röle » , cette «
intervention quelconque » que l'on exige n'est autre qu'un röle causal enten-
du au sens oü le vehicule doit avoir ete une condition necessaire de l'acci-
denf."°

Voor het aannemen van 'implication' is derhalve niet alleen de aanwezigheid van een
motorrijtuig noodzakelijk, maar geldt tevens dat dit motorrijtuig een zekere rol moet
hebben gespeeld bij het ontstaan van het verkeersongeval.'*' Hierna zal een aantal
voorbeelden uit de Franse rechtspraak worden gegeven, waarin afhankelijk van de

118. Cass. 2e civ., 23 mars 1994, Bull, civ., II, nr. 100 (2 arrets). Zie Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 23-25;
Philippe en Meysmans, TvP, 1995, p. 419-421; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid,
p. 30.

119. Cass. 2e civ., 25 janvier 1995, Bull, civ., nr. 27. Zie ook Cass. 2e civ., 12 juin 1996, Bull, civ., II,
nr. 147. Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1124-1125; Sterk, VR, 1997, p. 199 en VR,
1998, p. 66-68; Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 9; Le Toumeau et Cadiet, Droit de la responsabilite,
p. 914; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 555-556; Engelhard en Van Maanen,
Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 31.

120. Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1126; Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 9 met verwijzing
naar Cass. 2e civ. 1 mars 1989, Rev. trim. dr. civ., 1989, p. 568; Cass. 2e civ., 10 mai 1991, Bull,
civ., II, nr. 135; Cass. 2e civ., 17 juiliet 1991, Bull, civ., II, nr. 225; Cass. 2e civ., 15 mai 1992,
Bull, civ., II, nr. 139; Cass. 2e civ., 28 juin 1995, Bull, civ., II, nr. 203; Cass. 2e civ., 5 fevrier
1992, Resp. civ. et ass., 1992, comm. nr 182.

121. Sterk, VR, 1998, p . 68-69 ; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeers-
ongevallen, p. 31 . ;;•,,-• • I'u;" » '•" ' ' .• •• . : : .« . : -
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concrete situatie werd geoordeeld over de "betrokkenheid' van een motorrijtuig bij
een verkeersongeval zonder dat sprake was van een fysiek contact met het slacht-
offer.'"

, ' % ' ? • • ••• U t - ; i v - > : ^ - . - i > t o v :.-, j : ! - , ; • ; • • : . ; ; ( ; . , v , ? j - j - i • ; . - f t y ^ . j r j n i - - - ; • > ' . • " • ; ; ? ; : . j i f :

In een aantal arresten werd door het Franse Hof van Cassatie bijvoorbeeld "betrok-
kenheid' aannemelijk geacht in situaties waarbij een verkeersdeelnemer A (slachtof-
fer) wordt 'gehinderd' door verkeersdeelnemer B, waarop A reageert met een be-
paalde verkeersmanoeuvre die hem schade berokkent.'" In een arrest uit 1990 werd
door het Hof het criterium van verkeershinder ('pertuber la circulation') geintrodu-
ceerd.'** In een ander arrest werd voor 'implication' vereist dat het motorrijtuig een
actieve rol had gespeeld.'" In 1993 oordeelde het Hof dat het slachtoffer ten bewijze
van 'implication' kan volstaan met aan te tonen dat het motorrijtuig op enigerlei wij-
ze een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval.'*'

Viney en Jourdain constateren dat in een meerderheid van de arresten geen 'implica-
tion' wordt afgeleid uit de enkele aanwezigheid van het motorrijtuig op de plaats van
het ongeval of uit het enkel samengaan van de handeling van het motorrijtuig en het
ongeval. Daamaast wordt volgens hen in zijn algemeenheid 'implication' afgewezen,

122. Zie over deze rechtspraak: Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, p. 57-59 en
VR, 1997, p. 199; Philppe en Meysmans, TvP, 1995, p. 422-424; Viney, L'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation, p. 30-31; Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilitö,
p. 914-915; Lambert-Faivre, Droit des assurance, p. 556-558; Jourdain, Gaz. Pal., 1995, p. 9-10;
Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 25-27; Sterk, VR, 1998, p. 68.

123. Cass. 2e civ., 28 mai 1986, D. 1987, 160 (Auto A sneed auto B de weg af waardoor deze moest
uitwijken en tegen een boom terechtkwam: precieze toedracht onduidelijk: 'implication' van A);
Crim. civ., 21 juin 1988, Bull, crim., nr. 279 (Een automobilist wordt verbünd door de
koplampen van een brommer en verliest de macht over het stuur: geen andere omstandigheden
vastgesteld: 'implication' van bromfietser); Cass. 2e civ., 14 december 1987, Bull, civ., II, nr. 264
(Bromfietser komt ten val tengevolge van een inhaalmanoeuvre van een vrachtwagen: geen
nadere feiten: vermoeden van 'implication' van vrachtwagen). Anders: Cass. 2e civ., 8 fevrier
1989, Bull, civ., nr. 176 (Bromfiets A wordt door bromfiets B gevolgd en komt ten val, geen
bewijs van fysiek contact, geen 'implication' van B).

124. Cass. 2e civ., 3 oktobre 1990, Resp. civ. et ass., 1990, comm, 414. Dit betrof een geval waarbij
een auto moest uitwijken voor een spookrijder en in de berm over de kop sloeg; een voorval dat
door een getuige werd bevestigd.

125. Cass. 2e civ., 15 Janvier 1997, J.C.P., 1997.11.22883, note Chabas.
126. Cass. 2e civ., 20 januari 1993, Bull, civ., II, nr. 19 (auto rijdt achteruit en komt tot stilstand

voordat hij door een voetganger wordt waargenomen. De voetganger doet bij het zien van de
auto een paar stappen achteruit en komt ten val); Cass. 2e civ., 25 mai 1993, Resp. civ. et ass.,
1993, comm., nr. 314 (kettingbotsing waarbij niet kon worden vastgesteld welk voertuig het
slachtoffer daadwerkelijk had geraakt). .,
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indien het slachtoffer er niet in slaagt te bewijzen dat het motorrijtuig een bepaalde
rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het verkeersongeval.'"

4.3. DE EIGEN SCHULD ('FAUTE INEXCUSABLE") VAN HET NIET-GEMOTORISEERDE

SLACHTOFFER

Op grond van artikel 3 2e alinea van de wet Badinter, genieten fietsers, voetgangers
en inzittenden beneden 16 jaar, boven 70 jaar of met minstens 80% invaliditeit, een
zeer bijzondere bescherming ten aanzien van de vergoeding van hun verkeersschade.
Zij ontvangen een automatische vergoeding, tenzij sprake was van een opzettelijke
fout in de zin van artikel 3 3e alinea. Een bestuurder van een motorrijtuig is daarbij
van aansprakelijkheid bevrijd, wanneer hij aantoont dat het slachtoffer de schade
opzettelijk heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld in het kader van een poging tot zelfdo-
ding of een vrij willige verminking.'^

Ten aanzien van andere niet gemotoriseerde verkeersslachtoffers (fietsers, voetgan-
gers en inzittenden tussen 16 en 70 jaar) geldt dat zij in beginsel een volledige ver-
goeding van hun personenschade ontvangen, tenzij het slachtoffer een onverschoon-
bare fout ('faute inexcusable') heeft begaan die tevens als de exclusieve oorzaak van
het verkeersongeval kan worden aangemerkt ('si eile a ete la cause exclusive de l'ac-
cident'). Wanneer het laatste ('faute inexcusable' en 'cause exclusive') wordt aange-
nomen, heeft dit een algeheel verval van de schadevergoedingsplicht aan de zijde
van de schadeveroorzaker tot gevolg. Na de invoering van de wet Badinter bleek
echter grote onduidelijkheid te bestaan over het begrip 'faute inexcusable', mede
omdat hieraan door de wetgever geen nadere uitleg was gegeven. Uit de rechtspraak
van het Franse Hof van Cassatie, waarvan hier een aantal voorbeelden wordt gepre-
senteerd, kan echter worden opgemaakt dat een beroep op de 'faute inexcusable' van
het slachtoffer tegenwoordig weinig kans van slagen meer heeft. '*'

127. Viney et Jourdain, Traits de droit civil, p. 1127. Met een verwijzing naar Cass. 2e civ., 10 mai
1991, Bull, civ., II, nr. 135 en 136; Cass. 2e civ., 25 mai 1994, Bull, civ., II, nr. 133; Cass. 2e
civ., 8 fevrier 1995, Bull, civ., II, nr. 43.

128. Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1149; Chabas, Gaz. Pal., 1995, p. 18-19; Chabas, Le
droit des accidents de la circulation, p. 174-177; Le Toumeau et Cadiet, Droit de la
responsabtlitö, p. 928; Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, p. 43-
44; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 592 en p. 597-598; Engelhard en Van Maanen,
Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 35; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijk-
heid.p. 33.

129. Zie voor een overzicht van deze rechtspraak: Viney et Jourdain, Trait* de droit civil, p. 1150-
1157; Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, p. 44-48; Chabas, Le
droit des accidents de la circulation, p. 165-174; Le Toumeau et Cadiet, Droit de la
responsabilite, p. 924-927; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 592-596; Chabas, Gaz. Pal.,
1995, p. 19-21; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 50-57; Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijk-
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In 1987 werd door het Franse Hof van Cassatie in een elftal uitspraken aan het be-
grip 'faute inexcusable' de volgende beperkte uitleg gegeven:

'Seule est inexcusable au sense de l'article 3, la faute volontaire d'une excep- ;•
tionnelle gravite, exposant sans raison valable, son auteur ä un danger dont il
aurait du avoir conscience'."°

Dit betekent dat de vrijwillige fout ('une faute volontaire') van het slachtoffer van
een uitzonderlijke ernst ('d'une exceptionnelle gravite') dient te zijn, waarbij hij zieh
zonder een geldige reden aan een gevaar blootstelt ('exposant sans raison valable ä
un danger'), een gevaar waarvan hij zieh tevens bewust diende te zijn ('un danger
dont il aurait du avoir consience').'*' .. ^ .<?*-*«•«:• ,.- : ,.-, , . ; . . . j , ..,,,•.: -

In latere arresten werd deze beperkte uitleg van de eigen schuld van het slachtoffer
door het Hof van Cassatie ten aanzien van bepaalde concrete situaties verder uit-
gewerkt. Voorbeelden waarbij op basis van de concrete gedragingen van het slacht-
offer geen 'faute inexcusable' werd aangenomen hadden onder andere betrekking op
personen die een verkeerslicht'^ of een algemeen stopteken negeren,'" een eenrich-
tingsstraat inrijden in de verboden richting,'** een openbare weg onder gevaarlijke
omstandigheden oversteken op een plaats waar dat verboden is ," ' of zieh anderszins
onvoorzichtig gedragen op de openbare weg."* Voorbeelden waarin wel tot een
'faute inexcusable' van het slachtoffer werd gekomen hadden betrekking op situaties,
waarin een voetganger een auto(snel)weg oversteekt, hetzij via de vangrails of de
middenberm, terwijl een voetgangerstunnel of anderszins een beschermde over-

heidsrecht, p. 59-61; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p.
36-37; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 33-35; Sterk, VR, 1997, p. 200.

130. Cass. 2e civ., 20 julliet 1987, Bull, civ., II, nr. 160 en 161; Cass. 2e civ., 8 Janvier 1988, Bull,
civ., II, nr. 1 en 22.

131. Viney, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, p. 44-45; Chabas, Le droit des
accidents de la circulation, p. 169-170; Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, p.
60; Redmond-Cooper, I.C.L.Q., 1989, p. 517-518; Sterk, VR, 1997, p. 200; Notitie Verkeersaan-
sprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 2, p. 5. Zie ook Le Tourneau et Cadiet, Droit de la
responsabilite, p. 924-927; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 52-57; Engelhard en Van Maanen, Aan-
sprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 36-37 voor een uitwerking van deze criteria.

132. Cass. 2e civ., 20 avril 1988, Bull, civ., II, nr, 86; Cass. 2e civ., 16 novembre 1988, Bull, civ., II,
nr. 217 arr£t nr. 2.

133. Cass. 2e civ., 24 fevrier 1988, Bull, civ., II, nr. 48; Cass. 2e civ., 14 avril 1988, Bull, civ., II, nr.
78. > • . . • , . • • , - . • • • • . . . ! : • ; . . , ; , : , . , - .

134. Cass. 2e civ., 8 novembre 1993, Bull, civ., II, nr. 315.
135. Onder andere Cass. 2e civ., 11 juillet 1988, Bull, civ., nr. 163; Cass. 2e civ., 29 mars 1989, Bull,

civ., nr. 85; Cass. 2eciv., 23 juin 1993, Bull, civ., nr. 218.
136. Cass. 2e civ., 12 novembre 1987, Bull, civ., II, nr. 222; Cass. 2e civ., 16 novembre 1988, Bull,

civ., II, nr. 217, arret nr. 1; Cass. 2e civ., 9 Janvier 1991, Bull, civ., II, nr. 1; Cass. 2e civ., 22
Janvier 1992, Bull, civ., II, nr. 22.
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steekplaats in de nabijheid aanwezig i s . ' " In een arrest uit 1996 werd door het Hof
echter geen Taute inexcusable' aangenomen van een aantal voetgangers dat 's nachts
in de regen een autosnelweg overstak, zonder daarbij gebruik te maken van de nabij
gelegen beschermde oversteekplaats. '^

In 1995 bleek het Hof van Cassatie nog verder te kunnen gaan in de beperking van
het beroep op een 'faute inexcusable'. Het ging hier om een dronken voetganger die
's nachts in donkere kledij gestoken midden op een drukke rijweg liep, terwijl hij een
lift naar huis probeerde te krijgen. Hoewel de feitelijke omstandigheden in het na-
deel van het slachtoffer waren, werd door het Hof geen 'faute inexcusable' aangeno-
men.'^ Tune steh naar aanleiding van dit arrest dat in het kader van wet Badinter de
uitzondering op de automatische schadevergoeding van niet-gemotoriseerde ver-
keersslachtoffers, namelijk een onverschoonbare fout, door deze rechtspraak is weg-

140

genomen.

Concluderend kan worden gesteld dat, nu door het Franse Hof van Cassatie onder
geen enkele omstandigheid een Taute inexcusable' van het slachtoffer meer wordt
aanvaard, ook een beroep op de Taute inexcusable' als 'cause exclusive' veelal niet
zal kunnen slagen.''" Dit geldt temeer daar zelfs een geringe fout aan de zijde van de
bestuurder van het motorrijtuig'^ ofwel andere omstandigheden (siecht weer, gebre-
ken aan het voertuig of het wegdek) die aan het ontstaan van het verkeersongeval

137. Cas. 2e civ., 20 Juillet 1987, Bull, civ., II, nr. 161; Cass. 2e civ„ 15 juin 1988, Bull, civ., II, nr.
138, 2 arrfits; Cass. 2e civ., 7 juin 1989, Bull, civ., II, nr. 121, D. 1989, p. 559; Cass. 2e civ., 7
mars 1990, Bull, civ., II, nr. 52; Cass. 2e civ., 13 fevrier 1991, Bull, civ., II, nr. 50; Cass. 2e civ.,
8 janvier 1992, Bull, civ., II, nr. 1; Cass 2e civ., 23 juin 1993, Bull, civ., II, nr. 217; Cass. 2e civ.,
6 decembre 1995, Bull, civ., II, nr. 300.

138. Cass. 2e civ., 7 ßvrier 1996, Bull, civ., II, nr. 33.
139. Cass. Ass. plen. 10 november 1995, D. 1996, p. 633; Rev. trim. dr. civ., 1996, p. 187.
140. Tune, MJ, 1996, p. 335. Hij constateert ook dat sinds dit arrest alle uitspraken van lagere rechters

waarin op basis van een 'faute inexcusable' aan het slachtoffer een schadevergoeding werd
onthouden in cassatie zijn vemietigd. Zie ook Viney et Jourdain, Traits de droit civil, p. 1154-
1155.

141. Zie echter Cass. 2e civ., 7 juin 1989, Bull, civ, II, nr. 120/ Cass. 2e civ., 23 juin 1993, Resp. civ.
et assur. comm. nr. 341/ Cass 2e civ., 6 decembre 1995, Bull, civ., II, nr. 300 (de bestuurder had
zelf geen fout gemaakt); Cass. 2e civ., 20 juillet 1987, Bull, civ., II, nr. 161/ Cass. 2e civ., 13
fevrier 1991, Bull, civ., II, nr. 50; Cass. 2e civ., 27 octobre 1993, Bull, civ., II, nr. 295 (het
gedrag van het slachtoffer was voor de bestuurder 'impreVisible et irresistible' geweest). Zie
daarover Chabas, Gaz. Pal., 1995, p. 20-21; Viney et Jourdain, Traits de droit civil, p. 1156.

142. Cass. 2e civ., 8 octobre 1986, Bull, civ., II, nr. 136; Cass. 2e civ., 6 avril 1987, Bull, civ., II, nr.
82; Cass. 2e civ., 4 juillet 1990, Gaz. Pal., p. 209; Cass. 2e civ., 8 novembre 1993, Bull, civ., II,
nr. 316. Zie Viney et Jourdain, Trait* de droit civil, p. 1156; De Haas cn Hartlief,
Verkeersaansprakelijkheid, p. 34.



hebben bijgedragen, een beroep op een 'faute inexcusable' van het slachtoffer, ook
als 'cause exclusive' blokkeren.''"

4.4. HETREGRES NA DE INVOERING VAN DE'LOIBADINTER' ^ftn-.c:- H-;.: ^ L>i

Aan het slot van deze analyse van de wet Badinter zal in deze paragraaf de positie
van regresnemende verzekeraars aan de orde komen. Daarbij zal de nadruk liggen op
de regresprocedure tussen de sociale verzekeraars (slachtoffer) en de aansprakelijk-
heidsverzekeraars (motorrijtuigbestuurder), zoals deze is vastgelegd in respectieve-
lijk de wet Badinter en het 'Protocole d'accord'.'** ; ÜK»,; BU ;>.> -«KV -JJÜ

fit * -.

In hoofdstuk II (artikel 28-34) van de wet Badinter is de algemene regeling met be-
trekking tot het regres bij verkeersongevallen opgenomen. Uit artikel 28 volgt dat de
verhaalsmogelijkheden niet zijn beperkt tot verkeersongevallen, maar dat de artt. 29-
34 van toepassing zijn op alle uitkeringen die strekken tot de vergoeding van perso-
nenschade. Artikel 29 geeft vervolgens een limitatieve opsomming van de instellin-
gen en organen aan wie een verhaalsrecht toekomt. Dit zijn de sociale verzekerings-
kassen ('Les Caisses de Securite sociale'), de Staat en publiekrechtelijke organen die
als werkgever uitkeringen verstrekken. Daarnaast is een verhaalsrecht toegekend aan
sociale en particuliere verzekeraars die namens een bedrijf een verplicht sociaal ver-
zekeringssysteem beheren en op grond daarvan uitkeringen verstrekken in het kader
van een schadevergoeding. Tenslotte is ook aan bepaalde andere sociale en particu-
liere verzekeraars, de zogenaamde 'mutuelles', een verhaalsrecht toebedeeld. Deze
verzekeraars verschaffen veelal een aanvullende dekking voor medische kosten en
revalidatie.'** ... ...

• • • • • • • - • - • • • - • • ; • • - • - • ' • • ^ • • : : , , . - . • . , . v , , . - , £ . - , . • ; .
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143. Le Toumeau et Cadiet, Droit de la responsabilite, p. 927; Engelhard en Van Maanen, Aansprake-
lijkheid voor verkeersongevallen, p. 35.

144. 'Le Protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983'. Dit akkoord wordt ook wel het
'Protocol Bergeras' genoemd, naar de voorzitter van de commissie die het tot stand heeft ge-
bracht. Zie over het 'Protocol Bergerac', alsmede een overzicht van de regrespraktijk vöör en nä
de wet Badinter onder anderen: De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van
regres, p. 75-105; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 651-663; Chabas, Le droit des acci-
dents de la circulation, p. 257-305.

145. De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van regres, p. 83-84; Chabas, Le droit
des accidents de la circulation, p. 292-305; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 451-452;
Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 63-64; Perez, VR,
1986, p. 172.
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4.4./. De regresprocerfure 6/>i«e« rfe 7OJ

De regresprocedure binnen de Franse verkeersaansprakelijkheid is, als gezegd, geba-
seerd op twee pijlers, namelijk de artikelen 12-27 ('de l'offre d'indemnite')'** van de
wet Badinter en het 'Protocol d'accord'. Het aanbod tot schadevergoeding (Toffre
d'indemnite) door de aansprakelijkheidsverzekeraars heeft tot doel een snellere af-
wikkeling van de verkeersschade van het slachtoffer te bereiken. Daartoe is voor de
aansprakelijkheidsverzekeraar een aantal verplichtingen opgenomen, waarvan de be-
langrijkste is dat de verzekeraar op körte termijn een aanbod tot schadevergoeding
aan het slachtoffer moet doen. Deze regeling is ook van belang voor de sociale ver-
zekeraars, omdat daarin termijnen worden gesteld waarbinnen deze verzekeraars hun
vordering bij de aansprakelijkheidsverzekeraar moeten indienen. In het 'Protocol
d'accord' uit 1983 zijn afspraken opgenomen tussen aansprakelijkheidsverzekeraars
en sociale verzekeraars met betrekking tot de wijze waarop het regres bij verkeers-
ongevallen kan worden uitgeoefend.'*'' vvV ,rt- / ' H • .-. ,

In het kader van Toffre d'indemnite' heeft het verkeersslachtoffer de plicht om aan
de motorrijtuigverzekeraar alle gegevens ter beschikking te stellen die betrekking
hebben op de vergoedingen die hij van de betrokken sociale verzekeraars ('les Cais-
ses de Securite sociale') ontvangt. De motorrijtuig verzekeraar kan namelijk pas een
aanbod tot schadevergoeding doen wanneer hij op de hoogte is van de omvang van
de regresvorderingen van de sociale verzekeraar. De motorrijtuigverzekeraar heeft
de plicht om aan het slachtoffer een 'notice d'information' te verstrekken. Hierin is
informatie opgenomen met betrekking tot de personen die recht hebben op schade-
vergoeding, alsmede een overzicht van het verdere verloop van de procedure. Daar-
naast dient de verzekeraar het slachtoffer de gelegenheid te geven tot inzage in het
proces-verbaal van de politie en het slachtoffer erop te wijzen dat deze zieh kan la-
ten bijstaan door een advocaat.'** Ten slotte rust op de motorrijtuigverzekeraar de

146. Deze buitengerechtelijke procedure ten aanzien van het aanbod tot schadevergoeding werd eerst
uitgewerkt in het 'Decret nr. 86-15 du 6 janvier 1986' aangevuld met Tarrete du 20 novembre
1987', alvorens in 1988 te worden gecodifieeerd in de artikelen L. 211-9 t/m L. 211-25 en R.
211-29 t/m R. 211-44 van de 'Code des assurances'. Zie Viney, L'indemnisation des victimes
d'aeeident de la circulation, p. 168-171 en p. 181-193; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p.
655.

147. De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van regres, p. 90-91; Chabas, Le droit
des accidents de la circulation, p. 266-267; Viney, L'indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation, p. 113-118; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 651-663; Van Maanen en
Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 208-211.

148. Artikel 13 loi Badinter: ' A l'occasion de sa premiere correspondance avec la victime, I'assureur
est tenu, ä peine de nullite relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime
qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du proces-verbal d'enquete de police

•••-' ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut ä son libre choix se faire assister d'un avocat et,
en cas d'examen medical, d'un medicin'.
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plicht om aan de betrokken sociale verzekeraar melding te doen van het aanbod tot
schadevergoeding aan het slachtoffer."'"

•'••' ' •• • • • • " . ^ j . - v s j i i r u ü i i . ' i / • , . : - , •• ; ; ? f r i f l n i o ^ ^ w b ^ ; ! . : ; ; « ^ ^ j

De sociale verzekeraars hebben, op grond van artikel 14, na het aanbod tot schade-
vergoeding van de motorrijtuigverzekeraar nog vier maanden om hun vordering bij
deze verzekeraar in te dienen."° Wanneer zij zieh niet tijdig melden bij de motorrij-
tuigverzekeraar dan komt hun regresrecht te vervallen. Hierop zijn twee uitzonde-
ringen mogelijk. In de eerste plaats kan de termijn van vier maanden worden ver-
lengd, wanneer de omvang van de schade-uitkering aan het slachtoffer nog niet defi-
nitief is vastgesteld ('consolidation'), waardoor de vordering van de sociale verzeke-
raar een voorlopig karakter draagt.'" In de tweede plaats kan de sociale verzekeraar
een verval van het regresrecht voorkomen door het indienen van een gerechtelijke
vordering.'" : : . . + - : i . - ; f : ^ - 5 - , K 2 » ) ; * - ? r h r « 7 - j - > q - - - - ^ t . a s - ; . ' : i :».••-. :.-:.•••!>• ? > ! ? - ' L V K . - . X « - ' ' .

4.4.2. Z)e regres/jrocerfwre vo/gews Ae/7>ro/oco/e d'/lcco/Y/'

In het kader van de regresprocedure tussen motorrijtuigverzekeraars en sociale ver-
zekeraars is in 1983 een 'Protocole d'accord' tot stand gekomen.'" Daarin zijn af-
spraken opgenomen met betrekking tot de afwikkeling van het regres bij verkeers-
ongevallen. De doelstellingen van dit 'Protocole' hebben betrekking op:

1. Een versnelling van de regresprocedure tussen de sociale verzekeraar, voor wat
betreft de schade van het verkeersslachtoffer, en de aansprakelijkheidsverzeke-
raar van de veroorzaker van het ongeval, zijnde motorrijtuigen en fietsers;

149. Artikel 14 le alinea loi Badinter: 'Des lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part,
savoir que l'accident avait impose des debours aux tiers payeurs vises aux articles 29 et 33 de la
prdsente loi, ceux-ci perdent tout droit ä remboursement contre lui et contre l'auteur du
dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une teile ignorance ä l'egard des organismes
versant des prestations de securitö sociale'.

150. Artikel 14 2e alinea: 'Dans tout les cas, le deTaut de production des creances des tiers payeurs,
dans un delai de quatre mois ä compter de la demande emanant de l'assureur, entraine decheance
de leurs droits ä l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage'.

151. Artikel 14 3e alinea: 'Dans le cas oil la demande 6manant de l'assureur ne mentionne pas la
consolidation de l'dtat de la victime, les creances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un
caractere provisionnel'.

152. De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van regres, p. 91-93; Viney,
L'indemnisation des victimes d'aeeidents de la circulation, p. 117-121; Chabas, Le droit des
accidents de la circulation, p. 228-230; Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid
in Belgie en Nederland, p. 209. Zie ook Le Toumeau et Cadiet, Droit de la responsabilitd, p. 930-
933 en Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 655-663 voor een uitwerking van Toffre
d'indemnitö' in het kader van artikel L. 211-8 t/m L. 211-25 'Code des assurances'.

153. 'Protocole d'accord concernant le recouvrement des creances des organismes de protection
sociale aupres des entreprises d'assurance ä la suite d'accidents causes par des v6hicules
terrestres ä moteur et par des bicyclettes'. Zie De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p.
41; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 651.
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2. Een vereenvoudiging van de regresprocedure tussen sociale verzekeraars en aan-
sprakelijkheidsverzekeraars, waardoor eventuele gerechtelijke procedures kun-
nen worden vermeden; en • ^ * • •

3. Het bereiken van een snellere schadeloosstelling van het verkeersslachtoffer.

Na de invoering van de wet Badinter in 1986 werd dit 'Protocole', voor wat betreft
de verkeersongevallen met motorrijtuigen, aangevuld met de procedure (Toffre d'in-
demnite') uit hoofdstuk I, afdeling 3 (artikel 12-27) van de wet Badinter, met name
ten aanzien van de daarin genoemde termijnen.'" y- ><:.•/, t-,

De methode ter bespoediging van het regres tussen aansprakelijkheidsverzekeraars
en sociale verzekeraars volgens het 'Protocole d'accord' heeft betrekking op een ver-
eenvoudigde afhandeling van individuele regresdossiers volgens een vaste procedu-
re. Het bijzondere karakter van dit 'Protocole' komt tot uiting in het gebruik van een
vrij abstract baremastelsel, waarbinnen de omvang van de regresvordering wordt be-
rekend met behulp van standaarden (baremas) ten aanzien van aansprakelijkheid,
letselschade en eventueel toekomstige kosten. De procedure van het 'Protocole' heeft
een geheel eigen karakter zonder dat daarbij de rechten van het verkeersslachtoffer
worden aangetast. De verhouding tussen het verkeersslachtoffer en de motorrijtuig-
verzekeraar blijft beheerst door de wet Badinter. Daarbij geldt dat de vergoeding die
het slachtoffer reeds van zijn sociale verzekeraar heeft ontvangen, in mindering zal
worden gebracht op de door de aansprakelijkheidsverzekeraar uit te keren schade-
vergoeding. . . , . ,,,

In het kader van artikel 1 van het 'Protocole' hebben de aansprakelijkheidsverzeke-
raar en de sociale verzekeraar de plicht om elkaar over en weer zo spoedig mogelijk
de benodigde informatie te verschaffen aangaande een individueel dossier. Daarmee
kan een versneide uitkering van de schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar
aan het verkeersslachtoffer worden bewerkstelligd en voor de sociale verzekeraar is
deze informatie van belang om zijn regresrecht te kunnen uitoefenen. In het 'Proto-
cole' worden geen termijnen genoemd waarbinnen de verzekeraars de betreffende in-
formatie aan elkaar kenbaar dienen te maken. Bij de toepassing van de wet Badinter
gelden echter de daarin genoemde termijnen en sancties (artt. 12-27).

De hoofdlijnen van het 'Protocole d'accord' zijn in zeven artikelen weergegeven en
worden nader uitgewerkt in het 'Reglement d'Application Pratique' (RAP) van 1 juni
1983. Dit uitvoeringsreglement bevat een limitatieve opsomming van de feitelijke
omstandigheden, de te gebruiken bewijsmiddelen en de schadeposten die de grond-
slag vormen voor de berekening van de regresvordering. Alle overige omstandighe-
den worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Het baremastelsel wordt voortdu-

154. De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisenng van regres, p. 93-96.



rend aangepast aan de ontwikkelingen op het terrein van de rechtspraak en de wet-
geving. De wet Badinter heeft in dat kader geresulteerd in een verdere aanpassing en
verbetering van het 'Protocole d'accord'.'" ^ m^b-fms' /nfj . v u;:t

5. De praktische werking van de wet Badinter

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de 'loi Badinter' werd op 8 en 9 juni
1995 een congres georganiseerd.'** Tijdens dit congres werden door vertegenwoor-
digers uit de rechtspraktijk, verzekeringen en de wetenschap de gevolgen van de wet
Badinter geevalueerd. Het algemene oordeel over 10 jaar 'loi Badinter' was zeer po-
sitief bij zowel verzekeraars, advocaten, rechters als hoogleraren. Betoogd werd dat
de schadevergoeding aan niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers beter is gewaar-
borgd. De premies voor autoverzekeringen zijn in verhouding tot de kosten van le-
vensonderhoud niet noemenswaardig gestegen. Daarnaast is ook het aantal gerechte-
lijke procedures met betrekking tot verkeersongevallen na 1986 aanzienlijk gedaald.
Dit was met name het gevolg van de in de wet opgenomen verplichte transactiepro-
cedure, die vooral tot doel had om de overbelasting van de rechtelijke macht tegen te
gaan. Daarnaast had ook de advocatuur alle reden om tevreden te zijn, aangezien zij
zowel binnen de transactieprocedure als binnen een eventuele gerechtelijke pro-
cedure eenbelangrijke rolblijvenspelen. . . . ....... . . , , , - • - -.-̂ ,.ii ^ .<Ü> ....*-.*.- ^ .

De positieve ontwikkelingen naar aanleiding van de invoering van de wet Badinter
blijken ook uit statistische gegevens. Zo is het aantal verkeersongevallen sinds 1985
gedaald, zowel in verhouding tot een toename van de verkeersdichtheid als in abso-
lute cijfers.'" Daarnaast komen op grond van de wet Badinter meer verkeersslacht-
offers voor een vergoeding in aanmerking. Verder worden niet-gemotoriseerde ver-
keersslachtoffers binnen de wet Badinter volledig vergoed, terwijl dit voor 1985

• •• H i i ' ' - i . ' > - j r . i r . ' " - : i i i • • • "'!. •..' ' =.-.,. ! :>. ;•! U •.-••-•••.:•;>' . ' V , ; - > ) : : > w - . v - K ' 7 i i ' s ; ' : * - * i < J T - . i v r s s i ; >>:

155. De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van regres, p. 95-103; Chabas, Le
droit des accident de la circulation, p. 266-267; Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 651-
654; Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 210-211.

156. 'Dixieme anniversaire de la loi Badinter sur la protection des victimes d'accidents de la
circulation; bilan et perspectives'. Een verslag van dit colloquium kan worden gevonden in Resp.
civ. et ass., 1996, p. 1-48.

157. Het aantal verkeersongevallen met letsel is volgens de statistieken tussen 1985 en 1992 met
ongeveer 28% (van ruim 191.000 in 1985 naarruim 143.000 in 1992) gedaald, terwijl het aantal
auto's met bijna 14% toenam (van ruim 21 miljoen in 1985 naar ruim 24 miljoen in 1992). In
1992 bedroeg echter het aantal verkeersdoden per 1 miljoen inwoners in Frankrijk 157, terwijl
dit aantal in bijvoorbeeld Nederland 'slechts' 85 was. Zie Statistics of Road Traffic Accidents in
Europe and North America, 1995, p. 7 en p. 106-108. Deze statistische cijfers zeggen uiteraard
weinig over de invloed van de 'loi Badinter' op het aantal verkeersongevallen. Volgens Tune,
MJ, 1996, p. 337, Staat de daling van het aantal verkeersongevallen niet in direct verband met de
hervorming van de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk.
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veelal niet het geval was."* Bestuurders van een motorrijtuig profiteren minder van
de bescherming van de wet Badinter. Na invoering van de wet Badinter ontvangt een
kleine meerderheid (58%) van het aantal bestuurders dat slachtoffer wordt van een
verkeersongeval een schade-uitkering.'" Dit betekent dat de positie van een slacht-
offer-bestuurder na de invoering van de 'loi Badinter' nog niet optimaal is.'*° Welis-
waar heeft de PACS-verzekering tot een verbetering van de vergoeding van de pcr-
sonenschade van een slachtoffer-bestuurder geleid, toch blijkt uit schattingen dat
slechts 50% van de bestuurders een dergelijke verzekering heeft afgesloten.'*'

Naast een verbeterde schadevergoeding werd met de 'loi Badinter' ook een versneide
arwikkeling van de schade aan verkeersslachtoffers beoogd. Uit onderzoek blijkt
echter dat de termijn waarbinnen verkeersslachtoffers worden gecompenseerd nau-
welijks korter is geworden. Vöör 1986 duurde het 21 maanden vanaf het ontstaan
van het ongeval voordat een schikking tussen de verzekeraar en het slachtoffer tot
stand kwam. Na de invoering van de wet Badinter bedroeg deze periode nog steeds
20 maanden. Bij een gerechtelijke procedure tussen de verzekeraar en het slachtoffer
steeg de periode waarbinnen een schikking tot stand kwam zelfs van 31 maanden
naar 40 maanden. Daar tegenover Staat dat het aantal zaken dat voor de rechter
wordt gebracht is gedaald van ongeveer 27% vöör 1986 tot gemiddeld 10% in de pe-
riode erna.'" . . . . . . . .„,

158. Tunc, MJ, 1996, p. 338-339, wijst er op dat de schadevergoeding naar aanleiding van een ge-
rechtelijke procedure veelal hoger uitvalt dan bij een transactie tussen het verkeersslachtofTer en
de aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit wordt veroorzaakt doordat de tabellen, waaruit gegevens
omtrent de schadevergoeding kunnen worden afgeleid, nog niet voldoende zijn ontwikkeld.
Volgens Tune is dit echter wel nodig om het risico op een onrechtvaardige transactie te ver-
minderen. Zie ook Neher Schraub, Resp. civ. et ass., 1996, p. 14-15; Lambert-Faivre, Resp. civ.
etass., 1996, p. 19-20.

159. Tunc, MJ, 1996, p. 337.
160. Volgens de statistieken vormen de bestuurders van een motorrijtuig nog altijd een meerderheid

. in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, namelijk 59,4% in 1992 ten opzichte van de fietsers,
voetgangers en passagiers gezamenlijk 40,6%. Zie Statistics of Road Traffic Accidents In
Europe and North America, 1995, p. 65.

161. Zie De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 60; Fredericq, in Een Salomons oordeel,
p. 52-53. Zie ook Viney et Jourdain, Traite de droit civil, p. 1188-1190, voor een analyse van de
knelpunten van de 'loi Badinter', met name ten aanzien van de positie van de bestuurder.

162. Badinter, Resp. civ. et ass., 1996, p. 2-3, stelt dat het aantal zaken dat voor de rechtbank en het
hof van beroep wordt gebracht met respectievelijk 33,7% en 30,7% is gedaald. Federation
Francaise des Societes d'Assurance (FFSA): Les entretiens de l'assurance, 1995, Atelier 17:
Indemnisation transactionnelle ou indemnisation judiciaire? in Tunc, MJ, 1996, p. 338. Zie ook

- Neher Schraub, Resp. civ. et ass., 1996, p. 14-15. De Haas en Hartlief, Collectivering en
v institutionalisering van regres, p. 92-93, stellen dat het aantal buitengerechtelijke schikkingen na

; , de invoering van de wet Badinter met 5% is toegenomen tot 80%, terwijl de schade gemiddeld 2
.... . tot 3 maanden sneller wordt uitgekeerd.
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6. Conclusie -n n - -r . ^.:-- '-«•.-/ ;c* ;.;;•

Met de invoering van de 'loi Badinter' en de naar aanleiding hiervan ontwikkelde ju-
risprudentie is in Frankrijk na ruim 13 jaar een redelijk functionerend systeem tot
stand gekomen. Met name ten aanzien van de niet-gemotoriseerde verkeersslachtof-
fers heeft dit stelsel de vorm van een quasi-automatische schadevergoeding gekre-
gen. Een beroep op overmacht of de schuld van een derde was voor de bestuurder al
uitgesloten op basis van artikel 2 van de 'loi Badinter'. Daamaast is de eigen schuld
('faute inexcusable') van het slachtoffer (16-70 jaar) door het Franse Hof van Cassa-
tie dermate beperkt uitgelegd, dat daarop door de bestuurder bijna geen beroep meer
kan worden gedaan. Dit betekent dat waar bij de invoering van de 'loi Badinter' aan-
vankelijk sprake was van een risicoaansprakelijkheid met een eigen schuldverweer,
deze grondslag zieh in de jurisprudentie heeft ontwikkeld tot een bijna absolute aan-
sprakelijkheid voor de bestuurder of houder van een motorrijtuig. Weliswaar is
hiermee de vergoeding van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers verbeterd, toch
blijkt dat de schade, ondanks de verplichte transactieprocedure, niet veel sneller
wordtuitgekeerd. • -•- -— -- •

De bestuurder van een motorrijtuig blijft na de invoering van de 'loi Badinter' voor
de vergoeding van zijn schade aangewezen op een regel van foutaansprakelijkheid.
Hierbij wordt voor de eigen Taute' van een slachtoffer-bestuurder een objeetief crite-
rium gehanteerd, waardoor hij niet geheel van een schadevergoeding verstoken
blijft. Daamaast heeft de eerste partij PACS-verzekering aan een verbetering van de
schadeloosstelling van een slachtoffer-bestuurder bijgedragen, hoewel de verzeke-
ringsdichtheid met ongeveer 50% niet hoog is.

Naast de rol van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers en de bestuurders is in het
kader van de 'loi Badinter' ook de positie van de regresnemende instanties, die de
schade in een eerste fase aan het slachtoffer uitkeren, van belang. Met betrekking tot
de regresprocedure is voor hen naast de 'loi Badinter' (1'offre d'indemnite') ook het
tussen sociale- en motorrijtuigverzekeraars gesloten 'Protocole d'Accord' (aangepast
aan de termijnen van de 'loi Badinter') van toepassing. Dit betekent dat de motorrij-
tuigverzekeraars zowel te maken hebben met het verkeersslachtoffer zelf, wiens
schadevergoeding is gebaseerd op de bijna absolute aansprakelijkheid van de 'loi
Badinter', als met de regresnemende instanties in het kader van het 'Protocole d'Ac-
cord'. De laatste regeling is gebaseerd op een abstract baremastelsel, waarbinnen de
omvang van de schadevergoeding wordt berekend aan de hand van standaarden ten
aanzien van aansprakelijkheid, letselschade en eventuele kosten.

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat binnen de verkeersaansprakelijkheid
in Frankrijk nog altijd verschillende Systemen voor de vergoeding van verkeersscha-
de van toepassing zijn, waarbij een onderscheid geldt in aansprakelijkheidsregels en
in vergoedingsmechanismen. Dit doet de vraag rijzen of niet een stroomlijning mo-
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gelijk is door bijvoorbeeld de invoering van een verkeersverzekering, waarbij onder
afschaffing van de aansprakelijkheid de schade automatisch aan het verkeersslacht-
offer wordt uitgekeerd.

Tune wijst in een recent artikel nogmaals op de voordelen van een dergelijke eerste
partij verzekering. Wanneer de inzittenden, bestuurders en passagiers, van een
motorrijtuig voor de geleden schade een beroep doen op hun eigen verzekeraar, kan
een besparing op de administratieve kosten worden bereikt. Daamaast kan volgens
Tune met een verkeersverzekering een verbetering optreden in de relatie tussen
slachtoffers een verzekeraars. Een verkeersverzekering blijft echter een derde partij
karakter dragen voor de schade van de fietser en voetganger.'"

Mede naar aanleiding van het eerder genoemde congres in 1995 wordt door Tune
geconcludeerd dat de 'loi Badinter' functioned goed werkt. Hij constateert ook dat
de invoering van een verkeersverzekering voor alle verkeersslachtoffers, inclusief
bestuurders, op termijn mogelijk moet zijn. Volgens Tune zijn hiervoor zowel
binnen de rechtswetenschap als binnen de verzekeringswereld steeds meer
aanhangers te vinden. De vraag die met name door verzekeraars wordt gesteld is of
voor een algehele verkeersverzekering nieuwe wetgeving nodig is ('Loi Badinter II'),
of dat met een quasi-verplichte eerste partij verzekeringsdekking (PACS) kan
worden volstaan. Het probleem bij de uitvoering van beide voorstellen blijft volgens
Tunc echter het grote aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder bestuurders
van motoren en bromfietsen.'"

163. Tunc, MJ, 1996, p. 339-340; Tune, in Towards a European Civil Code, p. 461-471. Zie hoofd-
stuk 15 voor een toetsing van de Franse verkeersaansprakelijkheid aan de uitkomsten van de
rechtseconomische theorie en het empirisch onderzoek.

164. Zie Tunc, MJ, 1996, p. 339; Bancel, Resp. civ. et ass., 1996, p. 22-23.
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Hoofdstuk 2: De Belgische verkeersaansprakelijkheid

1. Inleiding ' - <

Van belang bij de analyse van de Belgische verkeersaansprakelijkheid is de wet van
30 maart 1994 die op 1 januari 1995 in werking trad.'** Deze regeling bleek echter
een aantal tekortkomingen te bevatten en werd daarom geheel gewijzigd in de wet
van 13 april 1995 die op 1 juli 1995 van kracht is geworden.'** Deze wet die veelal
verkort wordt omschreven als 'artikel 29bis WAM-regeling', omvat de vergoeding
van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen, in het bijzonder de zogenaamde
zwakke verkeersdeelnemers, zijnde fietsers, voetgangers en passagiers. De aanspra-
kelijkheid voor de schade van het slachtoffer rust op de aansprakelijkheidsverze-
keraar van de bestuurder of houder van het betrokken motorrijtuig.

In dit hoofdstuk Staat de Belgische verkeersaansprakelijkheid centraal. In paragraaf
2 zal aan de hand van een aantal juridische begrippen de situatie vöör de wetswijzi-
ging worden beschreven, waama in paragraaf 3 een weergave volgt van de ont-
staansgeschiedenis van artikel 29bis WAM-regeling. In paragraaf 4 zal een analyse
van de meest recente Belgische regeling (wet van 13 april 1995) worden gepresen-
teerd. Daarin zal tevens aandacht worden besteed aan de praktische werking van ar-
tikel 29bis, onder andere met een verwijzing naar een aantal rechterlijke uitspraken.
In paragraaf 5 zal worden ingegaan op de discussie die in de Belgische literatuur
wordt gevoerd ten aanzien van de juridische grondslag van artikel 29bis WAM-
regeling. Dit hoofdstuk zal in paragraaf 6 worden afgesloten met een aantal conclu-
derende opmerkingen.

2. De Belgische verkeersaansprakelijkheid tot 1995

In Belgie werd tot 1995 de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schadever-
goeding naar aanleiding van een verkeersongeval geregeld door het gemene recht, in
het bijzonder via artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.'" Dit hield in dat een
verkeersslachtoffer de veroorzaker van de schade diende aan te spreken op grond

165. Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, waarbij in de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen een nieuw hoofd-
stuk Vbis werd ingevoegd met als titel 'Vergoeding van bepaalde slachtoffers van
verkeersongevallen' (artikel 29bis en 29ter). Belgisch Staatsblad 31 maart 1994. Zie daaroveT
Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 359; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprake-
lijkheid, p. 66-67; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 23.

166. Belgisch Staatsblad, 27 juni 1995. Zie Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 359; De
Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 67.

167. Artikel 1382 BW luidt: 'Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt
veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden'.
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van een onrechtmatige daad. Op het slachtoffer rustte de bewijslast dat de veroorza-
ker schuld (onder andere onvoorzichtigheid of nalatigheid) had aan het verkeerson-
geval, waarbij tevens een causaal verband tussen de fout en de schade moest worden
aangetoond. Het enkele feit dat door een bepaald risico, bijvoorbeeld autorijden
schade werd veroorzaakt, een aanrijding, leverde daarbij nog geen bewijs van een
fout op. Aan de schadeveroorzaker stond verder een beroep op overmacht open, ter-
wijl de eigen schuld van het slachtoffer kon leiden tot een overeenkomstige ver-
mindering van de schadevergoeding. De foutaansprakelijkheid van artikel 1382 BW
blijft naar huidig recht van toepassing op de gevallen die niet door artikel 29bis
WAM-regeling worden geregeld. '**

Naast artikel 1382 BW kon vöör 1995 door het verkeersslachtoffer ook een beroep
worden gedaan op artikel 1384 BW lid 1, waarin de aansprakelijkheid voor (gebrek-
kige) zaken is geregeld. Ingevolge dit artikel is een persoon ook aansprakelijk voor
de schade die wordt veroorzaakt door zaken die hij onder zijn bewaring heeft. Het
slachtoffer behoeft daarbij geen fout van de bewaarder te bewijzen, maar kan vol-
staan met het aantonen van een gebrek van de zaak (motorrijtuig).'*'

In deze paragraaf zal een aantal elementen van de foutaansprakelijkheid en aanspra-
kelijkheid voor zaken, toegepast op verkeersongevallen, nader worden bestudeerd.
Het gaat daarbij in het bijzonder om de begrippen overmacht, de eigen schuld van
het slachtoffer en het gebrek van de zaak. Aan de hand van voorbeelden uit de recht-
spraak zal een overzicht worden geschetst van de uitleg die door de Belgische rech-
ter aan deze begrippen is gegeven.'™ . ,. , . , _,.. .

2.1. DE FOUTAANSPRAKELUKHEID VAN ARTIKEL 1382 BW: ALGEMEEN

De grondslag van de aansprakelijkheid van artikel 1382 BW wordt gevonden in het
foutbegrip. Dit omvat een objectief element, het onrechtmatig handelen, alsmede een
subjectief element, de toerekenbaarheid (schuld) van de onrechtmatige daad aan de
dader.'" .. . ., ,

168. Zie daarover verderop in paragraaf 4.7.
169. Schuermans en Simoens, TvP, 1978, p. 1087. Dit in tegenstelling tot het Franse recht, waar in

het Jand'heur arrest op grond van artikel 1384 lid 1 C.c. een vermoeden van aansprakelijkheid
werd aangenomen voor de houder van de zaak. Zie paragraaf 2 van hoofdstuk 1.

170. Zie voor een overzicht van de Belgische rechtspraak over de onrechtmatige daad in het bijzonder
ook ten aanzien van verkeersongevallen: VandenBerghe, Van Quickenborne en Hamelink, TvP,
1980, p. 1139-1475; VandenBerghe, Van Quickenbome, Geelen, en Decoster, TvP, 1987, p.
1255-1615; VandenBerghe, Van Quickenborne en Wynant, TvP, 1995, p. 1115-1534.

171. VandenBerghe, Van Quickenbome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1146-1147; VandenBerghe, Van
Quickenborne, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1263-1264; VandenBerghe, Van Quicken-



De overtrading van een bepaalde wettelijke norm, bijvoorbeeld een verkeersregel,
kan veelal voldoende zijn voor het aannemen van aansprakelijkheid mits de overtra-
ding bewust is begaan. Het slachtoffer behoeft in deze gevallen enkel de overtreding
van de betreffende norm aan te tonen.'" Het naleven van de verkeersregels leidt
echter nog niet tot een bevrijding van de aansprakelijkheid, wanneer bepaalde ge-
dragingen die daarmee verband houden schade veroorzaken.'" ...

Naast de naleving van een specifiek omschreven norm wordt door artikel 1382 BW
mede de uitoefening van een algehele zorgvuldigheid vereist. Het gedrag wordt in
dat kader door de rechter getoetst aan de algemene zorgvuldigheid. Deze zorgvul-
digheid binnen het maatschappelijk verkeer verwijst volgens Schuermans en Si-
moens naar:

. - 'het geheel van regeis van het maatschappelijk leven, de moraal de gebruiken, ;
. de techniek, die niet zijn geformuleerd in wetteksten. Het beoordelingscrite-

• . ,.. rium is dat van de bonus pater familias, van de normale zorgvuldige en voor-
zichtige persoon die zieh in dezelfde omstandigheden bevindt'. "*

Een onderdeel van dit abstracte criterium wordt gevormd door de vraag of de schade
voorzienbaar had moeten zijn. Hierbij wordt voor de beoordeling van de aansprake-
lijkheid het concrete gedrag van de schadeveroorzaker getoetst aan de zorgvuldig-
heidsnorm, gelet op de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarnaast wordt re-
kening gehouden met het gegeven dat de schade weliswaar voorzienbaar was, maar
dat de dader heeft nagelaten om, ter vermijding van de schade, in de concrete om-
standigheden de vereiste zorg in acht te nemen. .... , ,. , , ..,;,,, ,.,.

Een bestuurder van een motorrijtuig, die in druk stadsverkeer, zonder zijn snelheid
aan te passen, onvoldoende afstand bewaart tot zijn voorganger, moet bijvoorbeeld
kunnen voorzien dat deze laatste plotseling remt doordat een derde voertuig afwij-

bome en Wynant, TvP, 1995, p. 1122-1123. Zie ook VandenBerghe, TvP, 1984, p. 127-145; De
Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 63-66.

172. Een bestuurder overtreedt bijvoorbeeld artikel 31 van de Wegcode wanneer hij bij dichte mist in
het donker zijn motorrijtuig onverlicht achterlaat, Rb. Antwerpen, 25 September 1990, VKJ,
1991, 63. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1155-1157. Zie ook
VandenBerghe, Van Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1273-1274.

173. Een bestuurder die bij groen licht een kruising oprijdt dient rekening te blijven houden met zijn
medeweggebruikers of andere voorzienbare obstakels, Brüssel, 2 juni 1989, R.G.A.R., 1990, nr.
11675 in VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1171. Zie ook
VandenBerghe, Van Quickenbome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1154-1155.

174. Schuermans en Simoens, TvP, 1978, p. 1086 met verwijzing naar onder andere Cass., 30 april
1976, Arr. Cass., 1976, 980, R.W., 1976-1977, alsmede naar R.O. Dalcq, Traite de la
responsabilite civile, I, Brüssel 1967, nr. 262 en 266. Zie ook VandenBerghe, Van Quickenbome
en Wynant, TvP, 1995, p. 1172-1173; Cornells, RW, 1998-1999, p. 522-523.
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kend rijgedrag vertoont.'" Een bestuurder van een motorrijtuig moet voorzien dat
het roken van pijp tijdens het autorijdende kans op ongevallen verhoogt."* Een be-
stuurder die met matige snelheid rijdt en een bijzondere voorzichtigheid aan de dag
legt is echter niet aansprakelijk, wanneer een kind van 5 jaar dat ten tijde van het
ongeval voor de bestuurder niet zichtbaar was, onverwachts de straat oversteekt.'"

Bij de beoordeling van het gedrag van de bestuurder wordt ook rekening gehouden
met exteme omstandigheden zoals tijd, plaats en klimaat. Wanneer bijvoorbeeld
ijzel voorzienbaar is, moet een bestuurder daar rekening mee houden.'™ De bestuur-
der die een schooluitgang of een zebrapad nadert moet zijn snelheid aanpassen zodat
hij tijdig kan stoppen.'*"

Voor de bepaling van het causaal verband tussen de fout en de schade wordt door de
Belgische rechtspraak de zogenaamde 'equivalentieleer', zij het met enige beperkin-
gen, toegepast. Deze leer, waarbij alle oorzaken van de schade als gelijkwaardig
worden beschouwd, houdt globaal in dat de onrechtmatige daad 'noodzakelijkenvijs'
tot schade heeft geleid. Dit is veelal het geval wanneer bij afwezigheid van de fout,
de schade zoals deze zieh concreet heeft voorgedaan, niet zou zijn ontstaan.'*'

2 . 2 . OVERMACHT IN HET VERKEER '' ' " " ' ^ ""' • • ' •

De onrechtmatige gedragingen die het gevolg zijn van de aanwezigheid van een on-
voorzienbare gebeurtenis of een rechtvaardigingsgTond, zoals een noodsituatie, kun-
nen overmacht opleveren. Daarbij geldt dat de overmachtssituatie niet door het on-
zorgvuldige gedrag zelf in het leven is geroepen of dat een acrieve bijdrage is gele-

• i : ^ f - b .:»:,

175. Brüssel, 24 februari 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11827.
176. Brüssel, 15 december 1988 geciteerd in VandenBerghe, Van Quickenborne en Wynant, TvP,

1995, p. 1175-1176, alsmede p. 1178-1181 voor andere voorbeelden uit de rechtspraak. Zie ook
VandenBerghe, Van Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1283-1287.

177. Brüssel, 26 maart 1992, De Verz., 1992, 753, in VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant,
TvP, 1995, p. 1181-1186. . • .; : •

178. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1186-1187.
179. Brüssel, 19 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11306.
180. Brüssel, 15 december 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11828 in VandenBerghe, Van Quickenbome en

Wynant, TvP, 1995, p. 1204-1208. Zie ten aanzien van de voorzienbaarheid eveneens: Vanden-
Berghe, Van Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1283-1311; VandenBerghe, Van
Quickenbome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1155-1170.

181. Schuermans en Simoens, TvP, 1978, p. 1088 met een verwijzing naar onder andere Cass., 19
maart 1976, Arr. Cass., 1976, 847 en Cass., 30 Oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 250; Storme, VR,
1990, p. 225-228; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 74-75. Zie ook
VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1451-1469; VandenBerghe, Van
Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1515-1534; VandenBerghe, Van Quicken-
bome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1347-1386, voor een analyse van de equivalentieleer met een
bespreking van de rechtspraak waarin deze leer al dan niet letterlijk wordt toegepast
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verd aan het ontstaan daarvan. Binnen de overmachtssituatie dient verder op dezelf-
de wijze te zijn gehandeld als van een zorgvuldig persoon in dezelfde omstandighe-
den kan worden verwacht. Indien de schade werd veroorzaakt door toeval, over-
macht, fout van het slachtoffer of de daad van een derde, is er sprake van een
'vreemde oorzaak'. Wanneer het gedrag van de veroorzaker tot de schade heeft ge-
leid, kan deze zieh slechts bevrijden door een beroep op een rechtvaardigingsgrond
(noodtoestand) en niet op het bestaan van een 'vreemde oorzaak'. Elke externe om-
standigheid kan overmacht opleveren, mits deze omstandigheid voor de schadever-
oorzaker onvoorzienbaar en onvermijdbaar is.'®^

Met betrekking tot een beroep op overmacht in verkeerssituaties wordt veelal geoor-
deeld over de vraag of bepaalde ongunstige weersomstandigheden, zoals strenge
vorst, een zware storm of ijzel, in het concrete geval een onvoorzienbare gebeurtenis
opleveren.'" Een plaatselijke, onverwachte en beperkte ijzelplek kan een beroep op
overmacht door de bestuurder rechtvaardigen. Een hevige storm die eens in de paar
jaar voorkomt is daarentegen niet als uitzonderlijk te beschouwen en daardoor niet
onvoorzienbaar, zodat een beroep op overmacht in deze gevallen veelal is uitgeslo-
ten.'"

Naast een onvoorzienbare gebeurtenis kunnen zieh ook gevallen voordoen die een
inbreuk op een bepaalde zorgvuldigheidsnorm rechtvaardigen omdat zij niet alleen
onvermijdbaar zijn maar in de gegeven omstandigheden ook toelaatbaar. Van een
dergelijke noodsituatie kan sprake zijn indien de veroorzaker ten aanzien van een
bepaald gevaar geen andere mogelijkheid heeft dan een onzorgvuldige handeling te
verrichten ten behoeve van het veiligstellen van een ander, hoger, 'maatschappelijk'
belang. In het verkeer kan zieh een noodsituatie voordoen wanneer door een autobe-
stuurder een uitwijkmanoeuvre moet worden uitgevoerd om een ongeval te voorko-
men.'^ Het mislukken van een dergelijke manoeuvre levert daarbij pas aansprake-

182. VandenBerghe, Van Quickenborne en Wynant, TvP, 1995, p. 1264-1267; Storme, VR, 1990, p.
228; Bocken, TvP, 1984, p. 332-333 en p. 342.

183. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1267 met een verwijzing naar
Cass., 13mei 1982; Arr. Cass. 1981-1982, 1134, J.T., 1982,712.

184. VandenBerghe, Van Quickenborne en Wynant, TvP, 1995, p. 1268 met een verwijzing naar:
Luik, 31 Oktober 1990, J.T., 1991,66; Rb. Nijvel, 21 november 1985, R.G.A.R., 1987, nr.l 1; Rb.
Brüssel, 5 mei 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11; Brüssel, 6 november 1987, VKJ, 1988,236, waarin
een fietser bij het rechts afslaan onverwacht ten val kwam op het moment dat een auto hem dicht
was genaderd. De rechter oordeelde dat sprake was van overmacht voor de autobestuurder
aangezien deze situatie hem volkomen verraste en derhalve onvoorzienbaar was.

185. Brüssel, 22 juni 1987, VKJ, 1988, 66: 'Een onvermijdelijke uitwijkmanoeuvre die overeenstemt
met de reactie die ieder normaal en voorzichtig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou
hebben gehad, leidt niet tot aansprakelijkheid, zelfs indien achteraf en uit een grondig onderzoek
zou blijken dat de aard en de hevigheid van de reactie niet optimaal was'.
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Hjkheid op wanneer de uitvoering ervan onrechtmatig is geweest, niet wanneer deze
slechts onhandig of gevaarlijk was.'**

Ten slotte is in het kader van overmacht de vraag van belang of een lichamelijk ge-
brek van de bestuurder ('malaise aan het stuur') als een rechtvaardigingsgrond kan
worden beschouwd. In de Belgische rechtspraak geldt dat een bestuurder die plotse-
ling onwel wordt en een verkeersongeval veroorzaakt, slechts van aansprakelijkheid
is bevrijd wanneer hij voldoet aan de overmachtscriteria van onvoorzienbaarheid en
zorgvuldigheid. Een bestuurder die eerder een hartaanval heeft gehad en blijvende
hartproblemen heeft, waarvoor hij nog regelmatig wordt behandeld, neemt echter
een 'onverantwoord risico' door toch aan het verkeer te blijven deelnemen. Hij moet
voorzien dat hij tengevolge van een nieuwe hartaanval een verkeersongeval kan ver-
oorzaken, waardoor voor hemgeenberoep op overmacht openstaat.'" . • .;r\c-v

2 . 3 . VERKEERSONGEVALLEN EN DE 'MEDEAANSPRAKELUKHEID' VAN HET - : . . r . / >

SLACHTOFFER ri- v.r..

2.3./.

Wanneer in het kader van artikel 1382 BW de schade mede wordt veroorzaakt door
het slachtoffer dan volgt een verdeling van de schade tussen de dader en het slacht-
offer waardoor de laatste geen volledige schadevergoeding ontvangt. In de Belgische
rechtspraak wordt deze regel eveneens toegepast wanneer de fout van het slachtoffer
vrij licht is in verhouding tot de fout van de bij het ongeval betrokken dader.'** _

In de Belgische rechtspraak en literatuur is de fout van het slachtoffer, met name in
verkeerssituaties, voor een belangrijk deel vervat in het leerstuk van de risicoaan-
vaarding.'^ Daarbij wordt het standpunt ingenomen dat de risicoaanvaarding van

186. Bergen, 12 maart 1991, VKJ, 1992,33; Brüssel, 22 juni 1987, VKJ, 1988,159 in VandenBerghe,
Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1269-1271.

187. In die zin: Gent, 25 februari 1986, T.G.R., 1986, 64; Brüssel, 2 Oktober 1990, R.G.A.R., 1993,
nr. 12179; Brüssel 21 april 1986, RW, 1987-1988, 922 in VandenBerghe, Van Quickenbome en
Wynant, TvP, 1995, p. 1277-1278. Zie ten aanzien van overmacht ook VandenBerghe, Van

' ' Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1357-1369; VandenBerghe, Van
Quickenbome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1203-1212.

188. Cass., 28 September 1989, Arr. Cass., 1989-90, 130 in VandenBerghe, Van Quickenbome en
Wynant, TvP, 1995, p. 1481. Anders: Cass., 16 februari 1970, Pas., 1970, 529 in Simoens, RW,
1980-1981, p. 1983, waarin de onvoorzichtigheid van de voetganger niet opwoog tegen de
latente onrechfmatigheid, het zonder verlichting met hoge snelheid rijden, van de bestuurder van
de motor.

189. In Belgie is de rechtspraak tot de invoering van artikel 29bis WAM-wet in 1995 het leerstuk van
' " risico-aanvaarding blijven toepassen om te bepalen in hoeverre een persoon, die een bewust

risico heeft genomen, in aanmerking kan komen voor schadevergoeding. Zie over de discussie
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het slachtoffer een toepassing is van artikel 1382 BW ten aanzien van gevaarlijke si-
tuaties en dus niet als een zelfstandige rechtsfiguur kan worden beschouwd. Risico-
aanvaarding wijst derhalve op een onrechtmatige daad (fout) van het slachtoffer,
hetgeen een gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid van het slachtoffer voor zijn
eigen schade tot gevolg kan hebben. Aangetoond moet worden dat het slachtoffer
nagelaten heeft de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om zijn schade te vermij-
den. Slechts bij vastgestelde overtreding van de zorgvuldigheidsnorm kan het slacht-
offer (mede) aansprakelijk worden gesteld."*

De theorie van de risicoaanvaarding heeft vooral ten aanzien van verkeersongevallen
aanleiding gegeven tot een stroom van rechtspraak, waarvan de uitkomsten niet al-
tijd even billijk genoemd kunnen worden. In deze rechtspraak werd vooral aan pas-
sagiers van een motorrijtuig de aanvaarding van een risico verweten met het gevolg
dat zij een deel van hun schade zelf moesten dragen. Dit is bijvoorbeeld het geval
met de passagier die aanvaardt mee te rijden met een persoon waarvan hij weet of
moet weten dat deze, door overmatig drankgebruik, niet meer in Staat moet worden
geacht om op een veilige wijze een voertuig te besturen.'" Het verzuim van de pas-
sagier om de veiligheidsgordel te dragen kan ook leiden tot een vermindering van de
schadevergoeding. De rechters houden hierbij overigens wel rekening met de vraag
of het niet-dragen van de veiligheidsgordel heeft geleid tot een verzwaring van de
ongevalsschade."^ Tenslotte leidt ook het meerijden met een bestuurder die op
grond van zijn leeftijd nog geen motorrijtuig mag besturen tot risicoaanvaarding met
een vermindering van de schadevergoeding voor de passagier, voor zover deze daar-
van op de hoogte diende te zijn."'

ten aanzien van risicoaanvaarding meer uitvoerig: VandenBerghe, Van Quickenbome en Wy-
nant,TvP, 1995, p. 1242-1252.

190. Zie daarover VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1242-1253 en p.
1262-1264.

191. Zie onder andere: Brüssel, 6 mei 1992, De Verz., 1993, 44; Corr. Gent, 10 februari 1984, De
Verz., 1986, 441. In VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1482-1483
worden meer voorbeelden uit de rechtspraak geciteerd. Daaruit blijkt dat de passagier veelal
33%, 50%, maar in sommige gevallen ook 100% van zijn schade zelf dient te dragen.

192. Zie onder andere: Brüssel, 24 april 1987, De Verz., 1988, 518; Antwerpen, 12 april 1990, VKJ,
1990, 263 in VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1483. Uit de daarin
geciteerde rechtspraak blijkt dat het niet-dragen van een veiligheidsgordel door de passagier leidt
tot een vermindering van de schadevergoeding met 25%, 33%, 50% en soms ook 100%.

193. Onder andere, Gent, 24 december 1982, RW, 1986-87, 1094; Bergen, 14 mei 1992, De Verz.,
1992, 769 in VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1483-1484. Uit de
daarin geciteerde rechtspraak blijkt dat het meerijden met een bestuurder die niet de vereiste
leeftijd heeft bereikt tot een vermindering van de schadevergoeding met 25%-50% kan leiden.
Zie ten aanzien van de eigen schuld van het slachtoffer eveneens: VandenBerghe, Van Quicken-
bome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1541-1550; VandenBerghe, Van Quickenbome en
Hamelink, TvP, 1980, p. 1400-1414; Storme, VR, 1990, p. 229.
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Bij de beoordeling van de onrechtmatige daad van een kind wordt in beginsel geen
rekening gehouden met de leeftijd van een kind. De begane fout dient namelijk te
worden getoetst aan het gedrag van de 'voorzichtige burger', zonder rekening te hou-
den met subjectieve omstandigheden. Toch wordt in de Belgische rechtspraak het
schadeveroorzakende gedrag van het kind indirect getoetst aan de leeftijd en de in-
dividuele bekwaamheid van het kind."''

Anderzijds dient een bestuurder van een motorrijtuig in het verkeer een bijzondere
voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van kinderen. Een
bestuurder moet bijvoorbeeld in de buurt van een school voorzien dat een kind van 7
jaar en 5 maanden buiten de oversteekplaats voor voetgangers de straat oversteekt."'

Door de Belgische rechtsleer en rechtspraak wordt algemeen aanvaard dat schuldon-
bekwaamheid geen aansprakelijkheid oplevert en een beroep op de eigen schuld van
het slachtoffer blokkeert. Dit betekent dat een minderjarig kind slechts aansprakelijk
kan worden gehouden indien de onrechtmatige daad aan hem persoonlijk kan wor-
den toegerekend. Bij de feitelijke beoordeling of een kind schuldbekwaam is wordt
rekening gehouden met het onderscheidingsvermogen, de leeftijd en de 'jaren des
onderscheids' van het betreffende kind.

Een gebrek aan onderscheidingsvermogen sluit elke fout uit, waarbij de leeftijd vaak
van doorslaggevend belang is. Dit is met name het geval bij zeer jonge kinderen; zij
hebben onvoldoende onderscheidingsvermogen, beschikken nog niet over de 'jaren
des onderscheids' en zijn derhalve schuldonbekwaam.'"

Of een kind voldoende onderscheidingsvermogen bezit wordt door de rechter verder
beoordeeld aan de hand van het concreet aanwezige gevaar. Een kind van 7 jaar kan
niet worden verweten dat het de straat is overgestoken om zijn moeder bij te hou-
den."' In een andere uitspraak werd aan een kind van 7 jaar wel voldoende onder-
scheidingsvermogen toegekend. Het kind had zieh bij het oversteken van een rijbaan
bewust moeten zijn van het gevaar.'"

• \ ' t j - >' v? ::-• ') .-••• •iJjfc.j;,i«vT.VA .'"' <*Vf< . .* . ' " t ; ..•:'•••••_'.

194. Zie VandenBerghe, Van Quickenborne en Wynant, TvP, 1995, p. 1208.
195. Zie Brüssel, 15 decmber 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11828 in VandenBerghe, Van Quickenbome

en Wynant, TvP, 1995, p. 1272.
196. Onder andere: Brüssel, 21 maart 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10978; Corr. Luik, 25 november

1991, De Verz., 1993, 60. VandenBerghe, Van Quickenborne en Wynant, TvP, 1995, p. 1220.
197. Brüssel, 29 mei 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11203. .,,,.--.>*.. ,•,, ,>,-•. . .^
198. Rb.Nijvel, 20maart 1985, T.B.B.R., 1987, 86. ..,.- . ; ; .s- ; ,, r{~, ,r:
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Kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar hebben niet dezelfde verkeerservaring als
volwassenen. Zij dienen zieh echter wel bewust te zijn van hun kwetsbaarheid als
fietser en van de gevaren van het verkeer, waarbij zij bepaalde verkeersregels in acht
moeten nemen, zoals het uitkijken met oversteken.'" Een 12-jarig kind dat al fiet-
send met hoge snelheid op een voetpad een voetganger aanrijdt begaat een aan hem
toerekenbare fout inzin vanartikel 1382 BW™

De vraag of een kind over de 'jaren des onderscheids' beschikt wordt door de Belgi-
sche rechtspraak feitelijk beantwoord zonder dat een verband kan worden gelegd
met de leeftijd van het kind.*" J L •• ''>•>•.« * &i! f^'-i n^-nr -u;v f-roij •:>. u-.-.-'»:^

• • • • '•'.. f . - i - v i , , . : i ^ S f i - - , ' J t :-l ••.-•;!:•,• E ' r -

2 . 4 . D E AANSPRAKELUKHEID VOOR ZAKEN ••' * .-Vifws.- ••; -• « s ; ' >h sr.
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In artikel 1384 lid 1 van het BW is het volgende geregeld: -x-.' .*v ; v _ i

-•'-'- 'Men is aansprakelijk niet all een voor de schade welke men veroorzaakt door
• •1 • zijn eigen daad , maar voor d ie we lke veroorzaakt wordt doo r de daad van per-
, .;„ sonen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewar ing

• . ,:•• h e e f t ' . . . . - . , - , ! . , . , . • . . . : i , .. .;., . • . t

Artikel 1384 lid 1 heeft zieh in Belgie ontwikkeld tot een algemeen vermoeden van
aansprakelijkheid ten laste van de bewaarder van de zaak. Het slachtoffer dient, voor
de vaststelling van de aansprakelijkheid van de bewaarder, naar Belgische recht aan
te tonen dat sprake is van een gebrek in de zaak,^ alsmede de aanwezigheid van
een causaal verband tussen het gebrek en de schade. Dit bewijs van een gebrek volgt
niet automatisch uit het feit dat met de betreffende zaak schade is veroorzaakt en
ook vestigt artikel 1384 lid 1 BW geen vermoeden van een gebrek in de zaak.*" Het
slachtoffer kan het gebrek van de zaak bewijzen door aan te tonen dat de schade niet
zou zijn ontstaan zonder de aanwezigheid van een gebrek, dat de aanwezigheid van

199. Rb. Leuven, 25 maart 1987, VKJ, 1988, 49; Corr. Leuven, 25 juni 1991, De Vera., 1991, 946 in
VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1208-1209 en p. 1221.

200. Rb. Brüssel, 28 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 247 in VandenBerghe, Van Quickenbome en
Wynant, TvP, 1995, p. 1221. Zie over de onrechtmatige daad bij kinderen eveneens: Vanden-
Berghe, Van Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1284-1285 en p. 1308-1311;
VandenBerghe, Van Quickenbome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1170-1175. A .

201. Zie VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1220-1221.
202. Zie daarover in algemene zin: Comelis, TvP, 1984, p. 299-319, met een bespreking van een

aantal arresten van het Hof van Cassatie.
203. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, 1281-1285 en p. 1311-1312 met een

verwijzing naar onder andere: Cass., 28 September 1984, AIT. Cass., 1984-1985, 163; Luik, 27
juni 1988, R.G.A.R., 1992, nr. 12009; Cass., 16 Oktober 1986, Arr. Cass., 1986-1987, R.W.,
1986-87, 2090; Cass. 7 november 1980, Arr. Cass., 1980-81, 271, R.W., 1980-81, p. 1708. Zie
ook De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 65-66.



het gebrek de enige mogelijke oorzaak is geweest van het ongeval en dat het ongeval
niet het gevolg was van een vreemde oorzaak.**

Wanneer is vastgesteld dat de schade die het slachtoffer heeft geleden is veroorzaakt
door een gebrek in de zaak, kan de bewaarder daarvan zieh niet van zijn aansprake-
lijkheid bevrijden door te stellen dat hij geen fout heeft begaan. De bewaarder moet
bewijzen dat de veroorzaakte schade het gevolg is van een vreemde oorzaak, name-
lijk toeval, overmacht, de daad van een derde of van het slachtoffer.^ De daad van
een derde die in direct verband Staat met het gebrek in de zaak sluit de aansprake-
lijkheid op grond van artikel 1384 lid 1 BW niet uit en leidt daarbij slechts zelden tot
een volledige vrijstelling van de aansprakelijkheid van de bewaarder.*"* Het gegeven
dat de schade is veroorzaakt door zowel een fout van het slachtoffer als door een ge-
brek in de zaak, leidt niet tot de conclusie dat de bewaarder van de gebrekkige zaak
daarvoor niet meer aansprakelijk gehouden kan worden.*" ., . , ..,,: ,..,.., , „ , , ,.

Het Belgische Hof van Cassatie blijft vasthouden aan het vereiste dat voor de aan-
name van een gebrek de zaak een abnormaal kenmerk dient te vertonen, waarmee in
bepaalde omstandigheden schade kan worden veroorzaakt. Het gebrek dient tevens
direct met de zaak te zijn verbunden. Noodzakelijk is verder dat het gebrek de struc-
tuur van de zaak heeft aangetast. Andere oorzaken van het gebrek spelen geen rol bij
de toepassing van artikel 1384 lid 1 BW. Het is bijvoorbeeld van weinig belang of
het gebrek het gevolg is van ouderdom of gebrekkig onderhoud. Verder is evenmin
relevant de vraag of het betreffende gebrek een structurele of een mechanische oor-

' . . 1Sitt»K-

204. Het beweerde gebrek mag niet uit het ongeval zelf worden afgeieid, bijvoorbeeld wanneer een
auto twee uur na de montage van nieuwe banden slipt en een ongeval veroorzaakt, Brüssel, 20
mei 1985, VKJ, 1985, 193, RW, 1985-86, 1493. Zie VandenBerghe, Van Quickenbome en
Wynant, TvP, 1995, p. 1326-1330 met een verwijzing naar: Antwerpen, 7 november 1990,
R.G.A.R., 1992, nr. 12047; Cass. 17 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 645, R.W., 1985-86,
1100.

205. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1332-1334 met een verwijzing
naar Cass., 13 mei 1993, Arr. Cass., 1993, 493; Cass., 5 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1354,
VKJ, 1988, 224 in het kader van de vreemde oorzaak en Rb. Brugge, 26 September 1988, RW,
1990-91, 371; Antwerpen, 7 december, RW, 1989-90,780, ten aanzien van siechte weersomstan-
digheden.

206. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1337.
207. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1335 met een verwijzing naar

Cass., 26 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 721, waarin werd geoordeeld dat wanneer een fout
van het slachtofffer en een gebrek in de zaak hebben geleid tot schade, de bewaarder van de zaak
niet tot een volledige schadevergoeding kan worden veroordeeld zonder te onderzoeken in
hoeverre de fout van het slachtoffer in causaal verband Staat met de ontstane schade.
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zaak heeft of het gevolg is van slijtage. Ten slotte speelt de vraag of het gebrek

zichtbaar dan wel verborgen is ook geen rol.*°* - ' j t r l ; .r. >a^>; > n JS ' T?VM nsi;;:c[

2.5. D E MOTORRUTUIGVERZEKERING EN DE FOUTAANSPRAKELUKHEID

In 1956 is in Belgie in het kader van de Benelux-overeenkomst een stelsel van ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering voor alle motorrijtuigen ingevoerd.**" Deze
wet werd recent in zijn geheel vervangen door de Wet van 21 november 1989,*'°
waarbij overigens de toepasselijke aansprakelijkheidsregels ongewijzigd bleven.

De WAM-wet vestigt een verplichting tot verzekering van de aansprakelijkheid op
de eigenaarhouder of bestuurder van een motorrijtuig, waarmee zowel letsel- als
zaakschade aan derden wordt toegebracht.*" De verzekeringsdekking is onbeperkt,
behalve in gevallen van zaakschade bij derden en brand, waarvoor een beperking
geldt tot 5 miljoen BEF.*'* De WAM-wet geeft verder het slachtoffer een recht-
streekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van het motorrijtuig.^^

Gegeven het karakter van een aansprakelijkheidsverzekering dient de motorrijtuig-
verzekeraar slechts dan de schade te vergoeden wanneer de verzekerde aansprakelijk
lean worden gehouden. Hiervoor gelden de regeis van de foutaansprakelijkheid, res-
pectievelijk de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken van artikel 1382 en 1384 lid
1 BW, zoals deze in de voorgaande paragrafen zijn beschreven. Op de aansprakelijk-
heidsverzekeraar rust daarentegen geen vergoedingsplicht wanneer kan worden be-
wezen dat overmacht of toeval de enige oorzaak van het ongeval is geweest.*'*

208. VandenBerghe, Van Quickenbome en Wynant, TvP, 1995, p. 1313-1319 met een verwijzing
naar onder andere: Cass., 19 September 1985, Arr. Cass., 1985-86, 66, R.W., 1986-87, 2246;
Cass., 13mei 1993, Arr. Cass. 1992-93,493; Cass., 11 december 1986, Arr. Cass., 1986-87,486;
Brüssel, 12 november 1987, RW, 1988-89, 1170; Bergen 25 februari 1986, R.G.A.R., 1989, nr.
11483. Zie over de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken ook: VandenBerghe, Van Quicken-
bome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1369-1377 en p. 1392-1415; VandenBerghe, Van
Quickenbome en Hamelink, TvP, 1980, p. 1212-1219 en p. 1228-1254; Bocken, TvP, 1984, p.
382-384.

209. Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-
gen, Belgisch Staatsblad, 15 juli 1956.

210. Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, Belgisch Staatsblad, 8 decembeT 1989. Zie daarover Bocken en Geers, TvP,
1996, p. 94-102.

211. Artikel 2 paragraaf 1 en artikel 3 paragraaf 1 van de Wet van 21 november 1989.
212. Artikel 3 van de Wet van 1 juli 1956 en artikel 5 van de Modelpolis. Zie Claassens, RW, 1977,

p. 147. Op basis van artikel 16 van de Wet van 21 november 1989 geldt ingeval van brand een
beperking tot 50 miljoen BEF. Zie Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 94. . , - „ ; -

213. Wet van 1 juli 1956, artikel 6; Wet van 21 november 1989, artikel 12.
214. Pote, Handboek verkeerswetgeving, p. 760; Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 96. .-., ,



Samen met de invoering van WAM-wet in 1956, werd bij Koninklijk Besluit van 5
januari 1957^'* een Gemeenschappelijk Waarborgfonds, 'Fonds commun de garantie
automobile', opgericht. Dit fonds wordt gevoed door middel van jaarlijkse bijdragen
van de aansprakelijkheidsverzekeraars naar rato van hun premie-inkomsten binnen
de bedrijfstak/'* Een verkeersslachtofTer kan in het algemeen een beroep doen op
het Waarborgfonds, wanneer het een schadegebeurtenis betreft waarop de WAM-
wet van toepassing is en indien het motorrijtuig van de aansprakelijke tegenpartij
aan de verzekeringsplicht van de WAM-wet is onderworpen.217

JWV'UO'* !"• '

De vraag of de verplichte motorrijtuigverzekering van invloed kan zijn op de aan-
sprakelijkheid en de schadevergoeding bij een verkeersongeval, wordt in de Belgi-
sche rechtsleer en de rechtspraak negatief beantwoord. Het feit dat een van de be-
trokken partijen over een verzekering beschikt wordt niet van belang geacht bij de
toetsing van de onrechtmatige daad van artikel 1382 BW en zelfs gezien als strijdig
met de beginselen van de foutaansprakelijkheid.*'* ^

Een aantal auteurs acht het echter niet uitgesloten dat de rechtspraak in bepaalde ge-
vallen rekening zal houden met de aanwezigheid van een verzekering. Ten aanzien
van verkeersongevallen kunnen zieh immers situaties voordoen, waarbij de ene par-
tij (bijvoorbeeld de fietser) niet verzekerd is en slechts een lichte fout heeft begaan,
terwijl de wederparrij (automobilist) over een verplichte verzekering beschikt. Daar-
naast kan volgens de auteurs de aanwezigheid van een verplichte verzekering moge-
lijk een rol vervullen bij een hervorming van de verkeersaansprakelijkheid.^"

Er is slechts een rechterlijke uitspraak bekend waarin de rechter in het kader van een
verkeersongeval de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering een rol laat
speien."" Het betrof hier een ongeval tussen een verzekerd motorrijtuig en een niet-
verzekerd motorrijtuig, waarbij enkel sprake was van zaakschade. De bestuurders
van de betrokken motorrijtuigen hadden volgens de rechter allebei een fout gemaakt
en werden daarom allebei veroordeeld tot de vergoeding van de schade van de we-
derpartij. Daarbij werd door de rechter overwogen dat "bij het beoordelen van de fout

215. Belgisch Staatsblad, 10 januari 1957.
216. Artikel 49 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de Controle op de Verzekeringsondememin-

gen.
217. Artikel 80 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de Controle op de Verzekeringsondernemin-

gen ingevoerd bij K.B. van 16 december 1981, Belgisch Staatsblad, 26 januari 1982, geeft een
opsomming van de gevallen waarin het Waarborgfonds tussenkomt. Zie over de werking van het
Waarborgfonds: Pote, Handboek Verkeerswetgeving, p. 763-771; Bocken en Geers, TvP, 1996,
p. 95; Bocken, TvP, 1984, p. 342 en p. 390-391.

218. Vandenberghe, Van Quickenbome, Geelen en Decoster, TvP, 1987, p. 1264.
219. Simoens, RW, 1980-81, p. 2030-2031; Dalcq, J.T., 1983, p. 317-322; Simoens, TvP, 1984, p.

417-427 en p. 456-460.
220. Vredegerecht te Merksem, 9 april 1981, RW, 1981-1982, p. 1279-1281.
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men niet kan voorbijgaan aan het bestaan van een verzekering tot spreiding van het
(verkeers)risico'.^' • v '̂.rhtf•;<«*-«<

Simoens steh in een kritische noot onder bovengenoemde beslissing dat de rechter
geen goed voorbeeld heeft gebruikt om tot de voomoemde overweging te komen.
Het ging immers om een ongeval tussen twee motorrijtuigen en er was slechts spra-
ke van een geringe blikschade. Zijns inziens kan de aanwezigheid van een (verplich-
te) verzekering wel worden meegewogen met betrekking tot bijvoorbeeld een onge-
val tussen een verplicht verzekerde automobilist en een veelal niet-verzekerde fiet-
ser. Naast de mogelijk geringe fout van de fietser, zal de rechter daarbij ook reke-
ning kunnen houden met de aanwezigheid van een verzekering indien de omvang
van de schade aanzienlijk is, zoals bij letsel- en overlijden. Bij zaakschade zal vol-
gens Simoens de invloed van de verzekering een minder belangrijke rol spelen.*"

3. De voorgeschiedenis van de nieuwe Belgische regeling '•'•,-.,,.,:

In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste gebeurte-
nissen die uiteindelijk hebben geleid tot de invoering van artikel 29bis WAM-
regeling bij wet van 13 april 1995. Daarbij ligt de nadruk op de meest recente ont-
wikkelingen."*

Terwijl vöör de Tweede Wereldoorlog de vergoeding van verkeersslachtoffers voor-
al was gericht op de aansprakelijkheid,"* verplaatste de aandacht zieh na de Tweede
Wereldoorlog naar de verplichte verzekering, die gestalte kreeg in de Wet van 1 juli
1956. Daarmee was echter nog geen oplossing gevonden voor de, in de ogen van
velen, gebrekkige schaderegeling naar aanleiding van een verkeersongeval. Een on-
derzoek van de Belgische Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen
(BWO) lüt 1968 wees bijvoorbeeld uit dat, met de aansprakelijkheidsregeling van

221. Vredegerecht te Merksem, 9 april 1981, RW, 1981-82, p. 1281.
222. Simoens, RW, 1981-82, p. 1282-1285. Zie ook Storme, VR, 1990, p. 229.
223. Zie voor een algemeen historisch overzicht van het aansprakelijkheidsrecht in BelgiS, ook ten

aanzien van verkeersongevallen: Simoens, RW, 1980-1981, p. 1961-1990 en 2025-2036 en voor
een analyse van de ontstaansgeschiedenis van artikel 29bis: Hauferlin en Claassens, Bull. Ass. -
De Verz., 1995, p. 9-30; Dekyndt, Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 30-41.

224. Zie daarover Simoens, RW, 1980-81, p. 1976-1977 en p. 1985-1987; Fagnart, R.G.A.R., 1994,
12388-2; Hauferlin en Claassens, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 10-11.

225. Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, Belgisch Staatsblad, 15 juli 1956, in 1989 in zijn geheel vervangen door

; de Wet van 21 november 1989, zonder dat daarbij echter de grondslag van de aansprakelijkheid
werd gewijzigd. .



artikel 1382, de vergoeding van vooral jonge verkeersslachtoffers vaak te wensen
overliet**

Op 18 maart 1968 werd bij Koninklijk Besluit een commissie*" geinstalleerd die in
1971 met een aantal hervormingsvoorstellen kwam. Volgens deze commissie diende
de foutaansprakelijkheid te worden gehandhaafd ten aanzien van alle gevallen waar-
in de schuld kon worden aangetoond. Daarnaast moest een vermoeden van fout wor-
den gecreeerd ten nadele van de bestuurder en ten behoeve van alle derden, maar
wel met een beperking van de schadevergoeding. Aan deze voorstellen werd echter
geen concrete uitwerking, in de vorm van een wetsvoorstel, gegeven."' i

Hoewel het sindsdien ten aanzien van de problematiek van de verkeersaanspra-
kelijkheid niet geheel stil bleef,^' werd pas na de invoering in 1985 van de 'loi Bad-
inter' in Frankrijk een nieuwe aanzet gegeven tot een hervorming van de verkeers-
aansprakelijkheid in Belgie."" Aan het begin van de jaren '90 werd in dat kader door
een aantal parlementsleden een wetsvoorstel tot invoering van een nieuw artikel
1385bis BW ingediend."' Hierin werd ten laste van het gemotoriseerde verkeer een
objectieve aansprakelijkheid gevestigd bij verkeersongevallen met een fietser of
voetganger.^

226. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgig en Nederland, p. 77.
227. Deze zogenaamde 'Verkeersongevallencommissie' was belast met een 'onderzoek van de vraag-

stukken die verkeersongevallen doen rijzen, inzake aansprakelijkheid, verzekering en vergoeding
van het slachtoffer'. Zie Simoens, J.F., 1994, p. 535. De verschijning in 1966 van 'La securite
routiere' van A. Tune was overigens mede de aanleiding tot de installatie van deze commissie.

228. Simoens, J.F., 1994, p. 535-536; Dalcq, J.T., 1994, p. 666; Hauferlin en Claassens, in Bull. Ass. -
De Verz., 1995, p. 11-12. Zie verder Schuermans en Simoens, TvP, 1978, p. 1123-1139 vooreen
overzicht van de verschillende hervormingsvoorstellen tot ongeveer eind jaren '70.

229. Getuige de dissertatie van Simoens, Vergoeding voor verkeersslachtoffers, 1979; Cousy en
Claassens (ed.), Verkeersschade en verzekering: Revolutie of evolutie?, 1981; Simoens, TvP,
1984, p. 456-460.

230. Een onderdeel hiervan betrof een in 1985 georganiseerde studiedag door de automobilistenbond
VAB-VTB en het instituut voor Sociaal Recht van de K.U. Leuven met als centrale thema "Naar
een betere vergoeding van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers'. Onder dezelfde titel in
boekvorm versehenen, met bijdragen van Pote, Claassens, Simoens en Vasnick. Zie verder
Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 79; Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijk-
heid in Belgie en Nederland, p. 77-78; Hauferlin en Claassens, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p.
12-13.

231. Artikel 1385 BW was in 1804 ingevoerd en betrof een risicoaansprakelijkheid voor dieren, in het
bijzonder paarden, zijnde de vervoersmiddelen van de 19e eeuw. Aangezien de auto als het
vervoermiddel van de 20e eeuw werd beschouwd, leek een opname van een aanvullend artikel
1385bis niet meer dan logisch. Zie Simoens, J.F., 1994, p. 535; Bocken en Geers, TvP, 1996, p.
79, noot 40.

232. Zie respectievelijk Pari. St., Kamer, 1989-1990, nr. 926/1, p. 1-6 (J. Ansoms); Pari. St., Kamer,
1990-1991, nr. 1658/1 (M. De Meyer); Pari. St., Kamer, Buitengewone Zitting, 1991-1992, nr.
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In 1994 besloot de Belgische regering echter het initiatief naar zieh toe te trekken.
Met de indiening op 9 februari 1994 van artikel 41 van het Voorontwerp van de So-
ciale Programmawet werd aan boek III, Titel IV, Hoofdstuk II van het Burgerlijk
Wetboek een artikel 1385bis toegevoegd.*" Daarin was bepaald dat de eigenaar of
houder van een motorrijtuig in de zin van de WAM-wet (objeetief) aansprakelijk is
voor de lichamelijk schade van de fietser en voetganger, veroorzaakt door een ver-
keersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken."* Behalve de bescherming van
de zwakke weggebruiker lagen ook belangrijke budgettaire overwegingen aan deze
regeling ten grondslag. De schade die tengevolge van een verkeersongeval wordt ge-
leden komt namelijk voor een groot deel ten laste van de sociale zekerheid, in het
bijzonder de ziekteverzekering. Met de invoering van deze risicoaansprakelijkheid,
wordt de schadelast indirect verschoven naar de aansprakelijkheidsverzekeraar van
het motorrijtuig. Daarnaast kunnen volgens de regering de lasten van de sociale ze-
kerheid worden verlicht, doordat aan de ziekteverzekeraar een subrogatierecht is
toegekend^" voor de schade die zij aan de zwakke weggebruiker heeft uitgekeerd."'

Tijdens de behandeling van dit voorstel in de Senaatscommissie voor Justitie bleek
de invoering van het begrip 'objeetieve aansprakelijkheid' echter op bezwaren te
stuiten. De vraag was of de genoemde budgettaire doelstelling van de regering niet
ook bereuet kon worden door middel van een systeem van automatische vergoeding
ten laste van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het motorrijtuig. Door de Senato-
ren Erdman en Vandenberghe werd mede daarom een voorstel ingediend om de re-
geling te verplaatsen van het Burgerlijk Wetboek naar de WAM-wet.*" Aldus ge-
schiedde en in het kader van artikel 45 van de Wet houdende sociale bepalingen van
30 maart 1994 werd een nieuwe regeling opgenomen in de Wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
(WAM-wet)."* Aan de WAM-wet werd vervolgens een nieuw hoofdstuk Vbis,

286/1, p. 1-6 (Ansoms); Pari. St., kamer, Buitengewone Zitting, 1991-1992, nr. 380/1 (J.
Demol). Zie Claasens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in BelgiS en
Nederland, p. 78, noot 9; Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 79-80; Dalcq, J.T., 1994, p. 666;
Simoens, J.F., 1994, p. 534; Hauferlin en Claassens, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 13-15.

233. Pari. St., Senaat, 1993-1994, nr. 980/1, p. 63, in Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 80.
234. Paragraaf 1 van artikel 1385bis BW. Zie voor een commentaar op deze versie: Simoens, J.F.,

1994, p. 532; Dalcq, J.T., 1994, p. 666, noot 10.
235. Artikel 76quater paragraaf 2 van de Wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zie Simoens,

J.F., 1994, p. 534.
236. Memorie van Toelichting, Pari. St., Kamer, 1993-1994, nr 980/1, p. 35. Zie Bocken en Geers,

TvP, 1996, p. 80; Dalcq, J.T., 1994, p. 667.
237. Pari. St., Senaat, 1993-1994, nr. 980-3, p. 22 en 40 (Verslag Arts) en nr. 980/3, p. 24.
238. Belgisch Staatsblad, 31 maart 1994, p. 8877.
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'Vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen' (artikel 29bis en
29ter), toegevoegd.239

Nog geen week na de vaststelling van deze regeling werd op initiatief van het par-
lementslid Ansoms een wetsvoorstel ingediend voor een herziening van artikel 29
bis.**" Deze herziening had onder andere betrekking op een wijziging van het begrip
'onverschoonbare fout' en op een verruiming van de bescherming naar passagiers.
Dit leidde uiteindelijk tot een gewijzigd artikel 29bis WAM-wet, dat bij Wet van 13
april 1995 op 1 juli 1995 in werking is getreden.^'

4 . E e n a n a l y s e v a n d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 ! , ; < ) •

Aan de hand van de herziene Belgische regeling van 13 april 1995 wordt in deze pa-
ragraaf een overzicht gegeven van de hoofdlijnen van de regeling van de vergoeding
van verkeersschade voor met name zwakke weggebruikers, zoals deze is opgenomen
in artikel 29bis WAM-regeling. Dit artikel bestaat uit vijf paragrafen, waarin onder
andere wordt aangegeven wat de reikwijdte van artikel 29bis is, welke verkeersdeel-
nemers in aanmerking komen voor een quasi-automatische schadevergoeding en de
vraag wie de schade van de zwakke verkeersdeelnemer dient te vergoeden. Daar-
naast zijn de begrippen "betrokkenheid' en 'onverschoonbare fout' van belang.^

De voornoemde vragen en begrippen worden hierna geanalyseerd. Daarbij zal ech-
ter, gegeven de recente invoering van artikel 29bis, de nadruk liggen op de uitleg die
door de doctrine en de parlementaire geschiedenis aan deze regeling is gegeven.^
Met behulp van een recent versehenen onderzoek zal daamaast een aantal praktische

239. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 81; Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijk-
heid in Belgie en Nederland, p. 79; Hauferlin en Claassens, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 15-
16. Zie voor een analyse van dit 'oude artikel 29bis WAM-wet: Dalcq, J.T., 1994, p. 667-672;
Simoens, RW, 1994-1995, p. 114-120; Fagnart, R.G.A.R., 1994, 12388/3-16; Freriks en
Diercxsens, VR, 1995, p. 168-169; Huys en Simoens, TSR, 1994, p. 230-245.

240. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Pari. St., Kamer, 1993-1994, nr.
1422/1, p. 1-5.

241. Wet van 13 april 1995 tot wijziging van artikel 29bis en tot opheffing van artikel 29ter van de
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, Belgisch Staatsblad, 27 juni 1995. Zie Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 69, noot 1
en p. 81; Claassens en Van Schoubroeck, in verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p.
79; Faure en Hartlief, VR, 1995, p. 257; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 6-7; Philippe en Meysmans,
TvP, 1995, p. 406.

242. Deze begrippen zijn direct overgenomen uit de Franse 'loi Badinter'. Zie Tuerlinckx, TvP, 1996,
p. 11.

243. Deze parlementaire geschiedenis heeft mede betrekking op de voorbereiding van eerdere versies
van een wettelijke regeling. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk. . ..,.,.. ... .̂ ,



kanten van artikel 29bis worden belicht.^" Dit betreft de ervaringen van rechters,
verzekeraars en advocaten met de nieuwe regeling, alsmede verwijzingen naar reeds
versehenen rechtspraak. . .. „.

4.1. DE REIKWUDTE VAN ARTIKEL 29BIS

Artikel 29bis van de Belgische WAM-wet is van toepassing op verkeersongevallen
waarbij een motorrijtuig is betrokken. Paragraaf 1 lid 1 van dit artikel luidt als volgt:

; 'Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt met uit-
; zondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slacht-

offer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het
overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de

.. „ eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig
I * deze wet'. . , ^

In de eerste zin van dit artikel ligt een drietal begrippen besloten die in de literatuur
nader worden ontleed, namelijk 'motorrijtuig', 'verkeersongeval' en "betrokken-
heid'™

4. /. /. Hier feegnp 'ffiotornyrt/;g' * ' . " ' * '

Paragraaf 3 van artikel 29bis luidt als volgt: - ' ••

,»•
'Onder motorrijtuig moet worden verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1
van deze wet ( W A M - w e t ) met ui tzondering van rolstoelen met een eigen aan- ' " ' ••
drijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht' . .•«->.:.'

In artikel 1 van de WAM-wet worden motorrijtuigen omschreven als ' '

"rij- of voertuigen, bestemd om zieh over de grond te bewegen en die door een
mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn
verbünden; al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld (aanhangwagens),
wordt als een deel ervan aangemerkt'.

Dit laatste artikel heeft derhalve betrekking op motorrijtuigen, aanhangwagens en
bromfietsen. Uit artikel 1 WAM-wet kan verder worden opgemaakt dat ongevallen

• • • • • ! . < • , : ; - . i - ^ • . ; • . • • • ' . > : •

244. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 75-111
en p. 253-291. Zie ook Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 359-363; Decrees, RW,
2001, p. 1257-1267.

245. Zie onder anderen: Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 11-27; Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 104-108;
De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 68-69; Engelhard en Van Maanen,
Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 32-33.
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met trams en treinen, zijnde voertuigen die zieh over spoorstaven bewegen, zijn uit-
gezonderd van de toepassing van artikel 29bis. De uitzondering in paragraaf 3 van
artikel 29bis ten aanzien van gehandicapten die zieh in een rolstoel voortbewegen
houdt mede verband met hun kwetsbaarheid in het verkeer.^*

. . .» . , . . . . . : i t*.f, r. , i ; - j . . ' '..., • . ^

4.7.2. //ef öegnp VerÄemongeva/' . . . . . .
••"'"•' '- • - - " • . • ..;•• ,-. i . ' l a : j ^ ( J t y ^ • • i C \ . - . : .y i . ;»A

In het kader van artikel 29bis wordt door de Belgische rechtsleer en rechtspraak,
mede gebaseerd op een aantal uitspraken van het Benelux Gerechtshof, een mime
uitleg gegeven aan het begrip 'verkeersongeval'. Ingevolge de rechtspraak van het
Benelux Gerechtshof verwijst een ongeval naar de deelname van een voertuig aan
het verkeer. Daarbij geldt onder andere dat de ontstane schade kenmerkend moet
zijn geweest voor de schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer.^' In
een andere uitspraak werd geoordeeld dat de WAM-verzekeraar slechts dekking be-
hoeft te verlenen indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de veroorzaakte
schade en de deelneming van het motomjtuig aan het ^*

Voor de toepassing van artikel 29bis wordt in paragraaf 1 lid 1 verder gesteld dat
een motorrijtuig bij een verkeersongeval "betrokken' dient te zijn. Simoens betreurt
het dat dit begrip niet nader is omschreven. Hierdoor ontstaan volgens hem dezelfde
interpretatieproblemen als in Frankrijk het geval was.*'" Andere auteurs zijn echter
van mening dat de Belgische rechtspraak voor de concretisering van het begrip "be-
trokkenheid' inspiratie kan vinden bij de uitleg die daaraan door de Franse Hof van
Cassatie is gegeven. Zij verwijzen in dat kader ook naar de parlementaire voorbe-
reiding van artikel 29bis. Hierin wordt door de Minister opgemerkt dat het voor het
aannemen van "betrokkenheid' bij een verkeersongeval niet noodzakelijk is dat het
motorrijtuig in beweging is of dat het ongeval werd veroorzaakt door de aanraking
van het slachtoffer met een motorrijtuig. Evenmin is van belang of het motorrijtuig

246. Zie hierover Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 105; Simoens, RW, 1995-96, p. 219; Tuerlinckx,
TvP, 1996, p. 11-14; Comelis, RW, 1998-1999, p. 525.

247. Benelux Gerechtshof, 23 Oktober 1984, RW, 1984-85, p. 1009; Cass. 12 juni 1989, RW, 1989-
90, p. 230.

248. Benelux Gerechtshof, 10 december 1990, Jur. Benelux Gerechtshof, 1990,121, RW, 1990-91, p.
1048; Cass. 8 maart 1977, Arr. Cass., 1997, 735; Luik, 13 mei 1993, De Verz., 1993, p. 581.
Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgifi en Nederland, p. 92-94;
Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 104-105. Zie ook Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 14-20 en Comelis,
RW, 1998-1999, p. 524-525, voor een verder onderscheid tussen verkeersongevallen op
openbare terreinen en prive-terreinen, verkeersongevallen tijdens wedstrijden en verkeersonge-
vallen in het kader van de Arbeidsongevallenwet.

249. Simoens, RW, 1995-96, p. 219. Zie over de 'implication' in de Franse 'loi Badinter' paragraaf 4.2
van hoofdstuk 1.
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al dan niet regelmatig aan het verkeer heeft deelgenomen."" Dit betekent dat, in na-
volging van de Franse rechtspraak, een verkeersongeval met een motorrijtuig in be-
weging bijna altijd "betrokkenheid' oplevert, ook wanneer het slachtoffer niet wordt
geraakt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een fietser die door het passe-
ren van een motorrijtuig ten val komt."'

De beantwoording van de vraag of sprake is van betrokkenheid bij een verkeers-
ongeval van een stilstaand of geparkeerd voertuig kan echter tot interpretatiepro-
blemen leiden/" Tuerlinckx stelt voor om in deze gevallen te volstaan met het be-
wijs dat het voertuig een zekere, al dan niet hinderlijke, rol heeft gespeeld bij het
ontstaan van het verkeersongeval. Het slachtoffer dient te bewijzen dat er zieh een
verkeersongeval heeft voorgedaan waarbij hij schade heeft geleden, ongeacht of de
schade ook daadwerkelijk door dat betrokken motorrijtuig is veroorzaakt/" Bocken
en Geers zijn van mening dat de "betrokkenheid' moet worden beoordeeld aan de
hand van de vraag of de deelname aan het verkeer van het motorrijtuig een noodza-
kelijke voorwaarde was voor het ontstaan van het ongeval. Daarbij staat volgens hen
de vraag centraal of dit ongeval ook zou hebben plaatsgevonden zonder dat het voer-
tuig aan het verkeer had deelgenomen."*

Claassens en Van Schoubroeck concluderen naar aanleiding van him onderzoek dat
er weinig praktische problemen zijn bij de interpretatie van het begrip 'betrokken-
heid'. Daarvan is vrijwel altijd sprake indien een aanraking met een motorrijtuig
heeft plaatsgevonden of wanneer kan worden aangetoond dat het motorrijtuig in be-

250. Pari. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/1, p. 33 en 980/3, p. 15 en 30. Zie Bocken en Geers, TvP,
1996, p. 107; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 20-23; Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p.
361; Comelis, RW, 1998-1999, p. 525-526, die stelt dat van betrokkenheid sprake kan zijn
wanneer het motorrijtuig een 'nodige, maar voldoende voorwaarde voor het verkeersongeval (en
dus van de schade) was'.

251. Pari. St., Senaat, 1993-94, 980/3, p. 15. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 106-107. Zie voor een
analyse van het begrip "betrokkenheid' met verwijzingen naar de Franse rechtspraak: Philippe en
Meysmans, TvP, 1995, p. 405-438; Philippe, in L'indemnisation automatique de certaines
victimes d'accidents de la circulation, p. 52-73; DecroCs, RW, 2001, p. 1257-1263. Zie ook
Burgerlijke Rechtbank te Mechelen, 2 mei 2000, RW, 2001, p. 1282-1283, noot C. van
Schoubroeck.

252. Zie echter Politierechtbank te Kortrijk, 14 Oktober 1998 en Politierechtbank te Brugge, 9
november 1998, TBH, 1999, p. 218-221. In beide uitspraken wordt, met een verwijzing naar de
evolutie in de Franse rechtspraak en de bedoeling van de Belgische wetgever om de ruimst
mogelijke bescherming te bieden aan voetgangers en fletsers, betrokkenheid aangenomen van
een regelmatig geparkeerd voertuig, waarmee een fietser in aanraking komt tengevolge waarvan
de fietser lichamelijke schade lijdt.

253. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 23-27; Claassen en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 361; Politie-
rechtbank Hasselt, Afdeling Beringen, 24 december 1996, Bijnens-Gielen/ASLK verzekeringen,
in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 278-279.

254. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 108, verwijzen hiermee naar de 'equivalentieleer'. Zie daarover
paragraaf2.1 van dit hoofdstuk.



weging is. Een praktijkvoorbeeld waarin betrokkenheid werd aangenomen had be-
trekking op een voetganger die, tengevolge van het claxonneren van een bestuurder
van een motorrijtuig, schrikt, struikelt en ten val komt. Daarnaast is sprake van be-
trokkenheid wanneer een passagier bij het uitstappen wordt aangereden door een an-
dere auto,"* of bij het uitstappen zijn enkel breekt."*

Gesteid kan worden dat de regeling van artikel 29bis WAM ertoe heeft geleid dat de
vergoedingsplicht van de WAM-verzekeraar is losgekoppeld van het klassieke aan-
sprakelijkheidsrecht. De vergoedingsplicht van de WAM-verzekeraar ontstaat al
wanneer een motorrijtuig betrokken is bij een verkeersongeval. Verder geldt dat met
betrekking tot de vergoedingsplicht van de WAM-verzekeraar de concrete gedragin-
gen van de automobilist geenrol spelen. ,•- . . ; '• n ••-;. >'?;, ' .;, .• V*

4.2. DE PERSONEN DIE GERECHT1GD ZUM TOT SCHADEVERGOEDING*" ::. ,;.

Terwijl paragraaf 1 lid 1 van artikel 29bis spreekt van '...alle schade veroorzaakt aan
elk slachtoffer of zijn rechthebbenden...', wordt hierop in paragraaf 2 van hetzelfde
artikel een beperking aangebracht:

:••- 'de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zieh niet
beroepen op de bepalingen van dit artikel'.

In de doctrine wordt hieruit afgeleid dat bij een verkeersongeval met een motor-
rijtuig iedere niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer, in casu fietsers, voetgangers
en passagiers, voor een vergoeding op basis van artikel 29bis in aanmerking kan
komen."* Daarnaast kunnen personen die zieh bijvoorbeeld op rolschaatsen, te

255. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 93, met
een verwijzing naar een uitspraak van de Politierechtbank te Charleroi, 18 Oktober, 1996, JLMB,
1997, 58; VKJ, 1997, 108. Zie echter Politierechtbank Hasselt, 24 december 1996, in Verkeers-
aansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 278-279, waarin de rechter geen betrokkenheid
aannam voor een aanrijding tussen een bromfiets en twee fietsers waarbij een derde fietser uit
stilstand ten val kwam.

256. Politierechtbank Hasselt, 4 September 1997, Houbrechts Ingrid/Axa Belgium NV, TBH, Actuali-
teit, 1997, p. 807-808, noot C. van Schoubroeck. De rechter oordeelde onder andere: 'Het begrip
betrokkenheid onderstelt een zekere relatie tussen het voertuig en het ongeval. Een voertuig kan
betrokken zijn bij een verkeersongeval, zonder daarbij effectief aan de oorzaak te liggen van de
schade van het slachtoffer. Het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de schade (te onder-
scheiden van het oorzakelijk verband tussen 'de tout' en de schade) Staat vast'.

257. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 108, spreken in dit kader van 'verzekerden'.
258. De uitbreiding van de bescherming naar passagiers brengt mee dat ook verkeersongevallen

tussen motorrijtuigen en eenzijdige verkeersongevallen onder de toepassing van artikel 29bis
worden gebracht. Zie Simoens, RW, 1995-1996, p. 219; De Haas en Hartlief, Verkeersaanspra-
kelijkheid, p. 69-70; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p.
38-39 en p. 47-48.
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paard of op ski's voortbewegen, een beroep doen op artikel 29bis. Verder geldt de
bescherming van dit artikel ook voor bestuurders en passagiers van trams en treinen
die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval."*

Ten aanzien van de term "bestuurder' in de zin van paragraaf 2 van artikel 29bis,
wordt door de Belgische doctrine aansluiting gezocht bij de Franse jurisprudentie in-
zake de 'loi Badinter'.^* Door Simoens wordt in het algemeen gesteld dat een be-
stuurder een persoon is die ten tijde van het verkeersongeval de controle uitoefende
over het motorrijtuig. In deze optiek worden bijvoorbeeld een automobilist die uit
zijn wagen wordt geslingerd en vervolgens wordt aangereden door een ander voer-
tuig, respectievelijk de automobilist die bij het afsluiten van zijn wagen wordt aan-
gereden niet als een bestuurder gezien.^' Andere Belgische auteurs spreken van een
"kinetische kracht' van het voertuig dat in het verkeer wordt gebracht op het ogenblik
van het ongeval. Hierbij wordt een persoon als een bestuurder beschouwd, wanneer
bij door middel van bepaalde handelingen in staat is om de 'kinetische kracht' van
zijn voertuig ten tijde van het ongeval bewust en daadwerkelijk te bei'nvloeden.^"

4 . 3 . D E S C H A D E V E R G O E D I N G O P BASIS VAN A R T I K E L 2 9 B I S * * ' • ' " . • . - ' : i : .,-•;/

Artikel 29bis paragraaf 1 bepaalt dat: '...alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer
of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden...'
wordt vergoed. Lichamelijke schade wordt daarbij ruim geinterpreteerd en verwijst
naar de medische kosten, inkomensschade en andere economische schade.** Daar-
naast kunnen ook bepaalde vormen van psychische schade die het gevolg zijn van

259. Trams en treinen zijn immers geen motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de WAM-wet.
Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 31-32; Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 108-109; Simoens, RW, 1995-
1996, p. 219-220; Claasens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 360.

260. Daarin wordt, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, het begrip "bestuurder'
beperkt uitgelegd, zonder dat daarvoor eenduidige criteria zijn geformuleerd. Zie Tuerlinckx,
TvP, 1996, p. 33-39, voor een overzicht van deze jurisprudentie alsmede voor een aantal
voorbeelden uit de Belgische rechtspraak.

261. Simoens, RW, 1995-1996, p. 220; Pari. St., Senaat, 1993-1994, Memorie van Toelichting, nr.
980/1, p. 33-34; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 70.

262. De Rode, in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, p.
84-85. Zie Claasens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgifi en Nederland,
p. 84-87 en Cornelis, RW, 1998-1999, p. 527-529, voor een discussie ten aanzien van de
uitsluiting van de bestuurder zelf en van de bestuurder als zijnde de rechthebbende van een
verkeersslachtoffer.

263. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 113 spreken van 'gedekte schade'.
264. Politierechtbank Hasselt, 23 februari 1996, O.M. en Somers/Leysen; Mega NV e.a., in

Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 261-264: 'Het begrip schade aan de mens
omvat naar het gevoelen van de rechtbank de medische kosten, het inkomstenverlies van de
schadelijder en zijn morele schade'. *•'••",



het verkeersongeval, zoals slaap- en eetstoornissen, voor een vergoeding in aanmer-
king komen.^"

De rechthebbenden van het slachtoffer kunnen vergoeding vorderen van de door hen
geleden persoonlijke schade of 'terugkaatsende' schade. Wanneer het slachtoffer ten-
gevolge van het verkeersongeval komt te overlijden, dan hebben zijn nabestaanden
recht op bijvoorbeeld een vergoeding van de begrafeniskosten en van de economi-
sche schade als gevolg van het wegvallen van de inkomsten die het slachtoffer bin-
nenbracht. Zowel het slachtoffer als zijn rechthebbenden hebben verder recht op een
vergoeding van immateriele schade, zoals gederfde levensvreugde en andere pijn en
smart"«

Op basis van artikel 29bis is geen vergoeding van zaakschade mogelijk. Een uitzon-
dering hierop vormt de schade aan functionele prothesen zoals een kunstheup, het
verlies van een kunstbeen of een gebit.*'^ Deze worden ingevolge paragraaf 1 lid 2
van artikel 29bis als lichamelijke schade beschouwd. Het moet daarbij steeds gaan
om een prothese 'die met het lichaam is verbonden', of om 'voorwerpen die
onontbeerlijk zijn voor het behoorlijk kunnen functioneren'.^

Ingevolge artikel 29bis paragraaf 1 lid 1 wordt de schade 'vergoed door de ver-
zekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, bestuurder of houder van het
motorrijtuig overeenkomstig deze wet'. Hieruit kan worden opgemaakt dat het niet
van belang is wie de schade heeft veroorzaakt. Het gaat om een vergoedingsplicht
aan de zijde van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Daamaast zijn ook de Staat en

265. Pari. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 13; Simoens, RW, 1994-1995, p. 118.
266. Pari. St., Senaat, 1993-1994, nr. 980/3 p. 29 en nr. 980/1, p. 32. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 41;

Comelis, RW, 1998-1999, p. 526-527; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 75-76.
267. In de rechtsleer worden ook brillen, gehoorapparaten, de rolstoel van een gehandicapte of de stok

van een blinde beschouwd als een functionele prothese in de zin van artikel 29bis paragraaf 1 lid
2. Zie Denofil, in Bull. Ass. - De Vera. 1995, p. 72; Van de Sype, in Bull. Ass. - De Verz., 1995,
p. 61-62; Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 361. Zie ook Politierechtbank te Kortrijk,

' ••'.•.' 14 Oktober 1998, TBH, 1999, p. 218-220, waarin het ging om schade aan een bril; Politierecht-
bank te Brugge, 9 november 1998, TBH, 1999, p. 220-221, waarin het schade aan een gebit
betrof.

268. Pari. St., Kamer, 1993-94, nr. 1422/5, p. 3. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaanspra-
kelijkheid in Belgie en Nederland, p. 97; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 39-41; De Haas en Hartlief,
Verkeersaansprakelijkheid, p. 73-74; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor
verkeersongevallen, p. 43-44. Een aantal auteurs is van mening dat zaakschade eveneens op
grond van artikel 29bis moet worden vergoed, omdat in veel gevallen sprake zal zijn van een
samenloop met lichamelijke schade. Zie Dalcq, J.T., 1994, p. 669; Bocken en Geers, TvP, 1996,
p. 114.
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andere instellingen, die op grond van artikel 10 WAM-wet zijn vrijgesteld van de
verplichte verzekering, tot vergoeding gehouden. W;> 'i> ;rti> âw uff.:*:t'Hf!.>sS

Voor alle gevallen die worden beschreven in artikel 80 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de Controle der Verzekeringsondernemingen, kan een beroep worden
gedaan op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, zoals bij het ontbreken van een
verzekering of een failliete verzekeraar. Een uitzondering op het voorgaande zijn de
verkeersongevallen die door toeval (overmachtsituaties) zijn ontstaan. In deze geval-
len blijft de WAM-verzekeraar vergoedingsplichtig.™

Wanneer twee of meerdere motorrijtuigen bij een verkeersongeval zijn betrokken,
zijn de betrokken WAM-verzekeraars hoofdelijk ('in solidum') aansprakelijk voor de
schade van het slachtoffer. De benadeelde kan daarbij naar keuze een van de betrok-
ken WAM-verzekeraars aanspreken voor de totale omvang van de geleden scha-
d e " ' — - • — • — • - . — • - . , • , . . . > • . . . , . - ^ , . : . * • . - -

4.4. DE ONVERSCHOONBARE FOUT

In artikel 29bis paragraaf 1 lid 5-7 wordt het begrip 'onverschoonbare fout' geregeld.
Lid 5 is als volgt geformuleerd:

•••.. .•<•• • ! • • ; . " ; T > i - r . ' l j : ! / . : - . .'••.> . . • - . ! ; . ; . I V . .

'Slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oor- ' •
zaak was van het ongeval, kunnen zieh niet beroepen op de bepalingen van het
eerste lid'. • ' ;• , : • ; • . - , . -

Verkeersslachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die ook nog de
enige oorzaak was van het ongeval hebben derhalve geen recht op schadevergoe-
ding. Met de woorden 'enige oorzaak' wordt beoogd het slachtoffer een vergoeding
te waarborgen wanneer zijn onverschoonbare fout samengaat met een fout van de
bestuurder van het motorrijtuig, een fout van een derde, uitzonderlijke weersomstan-
digheden of de siechte toestand van de "*

269. Artikel 29bis paragraaf 1 lid 4. .. •• .. « ,..,.,--•
270. Artikel 29bis paragraaf 1 lid 3 WAM-wet.
271. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 41-45; Simoens, RW, 1995-1996, p. 220; Bocken en Geers, TvP.

1996, p. 111-113; Claasens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en
Nederland, p. 87-89; Van de Sype, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 60-61; Comelis, RW, 1998-
1999, p. 531-532; Denofil, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 87-89; Claasens en Van Schou-
broeck, VR, 1997, p. 360-361; Decree's, RW, 2001, p. 1263-1265. De Haas en Hartlief, Ver-
keersaansprakelijkheid, p. 71-72.

272. Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1422/5, p. 8; Gedr. St., Senaat, 1994-95, nr. 1317/2, p. 6; Gedr.
St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 34; Simoens, RW, 1995-1996, p. 221; Bocken en Geers, TvP,
1996, p. 110-111; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 48; Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p.



Het begrip onverschoonbare fout, 'faute inexcusable', is overgenomen uit de 'loi
Badinter'. De omschrijving van het begrip onverschoonbare fout is daamaast recht-
streeks ontleend aan de uitleg die het Franse Hof van Cassatie daaraan heeft gege-
ven.*™ Lid 6 van paragraaf 1 luidt:

'Enkel de opzettelijke fout ('la faute volontaire') van uitzonderlijke ernst, waar-
t. door degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan

een gevaar waarvan hij zieh bewust had moeten zijn, is onverschoonbaar'."''

Voor de concrete toepassing van 'de opzettelijke fout' is het volgens Simoens vol-
doende dat het slachtoffer de verkeersregels bewust heeft overtreden, zonder dat
overigens sprake is van onoplettendheid.*" Tuerlinckx meent dat de 'faute volon-
taire' verkeerd is vertaald door 'opzettelijke fout' (Taute intentionelle') in plaats van
een 'vrijwillige fout'. De opzettelijke fout impliceert volgens haar immers dat het
slachtoffer het gevaar bewust heeft opgezocht.*™ Cornelis steh daarom dat opzet niet
is vereist maar wel dat het slachtoffer uit vrije wil de fout beging.*"

De vraag of een fout van een 'uitzonderlijke ernst' is wordt door Tuerlinckx, met een
verwijzing naar de Franse rechtspraak, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen beves-
tigend beantwoord. Het gaat daarbij met name om situaties waarin het slachtoffer
zieh aanwijsbaar roekeloos heeft gedragen of om verkeersongevallen waarbij het
slachtoffer een zware verkeersovertreding heeft begaan.*'* . ,,, .,-....,,-,^«.'

Met de voorwaarde dat de fout 'zonder geldige reden' moet zijn begaan, wordt vol-
gens Simoens onder anderen de verkeersdeelnemer beschermd die zelf slachtoffer
wordt van een verkeersongeval, tenvijl hij op een zeer onzorgvuldige wijze uitvoe-
ring geeft aan de hulpverlening van een ander verkeersslachtoffer.*™

361-362; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 72-73; Engelhard en Van Maanen,
Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 39-40.

273. Dit blijkt ook uit de parlementaire behandeling van artikel 29bis. Daarbij wordt verwezen naar
de 11 arresten van de Franse Cour de Cassation van 20 juli 1987. Zie Pari. Hand., Senaat, 2
maart 1994, 1355; Pari. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 33 en 37; Bocken en Geers, TvP,
1996, p. 109-110; Simoens, RW, 1995-1996, p. 220; Denoei, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p.
85-86.

274. De omschrijving die het Franse Hof van Cassatie daaraan in de arresten van 20 juli 1987 heeft
gegeven luidt: 'Seule est inexcusable, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravitd, exposant
sans raison valable son auteur ä un danger, dont il aurait du avoir conscience'. Zie daarover
verder paragraaf 4.3 van hoofdstuk 1.

275. Simoens, RW, 1995-1996, p. 221.
276. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 50 en p. 52-53, met voorbeelden uit de Franse rechtspraak.
277. Cornelis, RW, 1998-1999,p. 529. ' • ' • :
278. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 53-54. - '••:
279. Simoens, RW, 1995-1996, p. 221; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 54-55. •* •
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Bij de beoordeling van de vraag of het slachtoffer 'zieh bewust had moeten zijn van
het gevaar' wordt naar aanleiding van de Franse jurisprudence abstract nagegaan of
het voor elk weldenkend persoon onmogelijk zou zijn geweest om zieh te realiseren
aan welk gevaar hij zieh blootstelt.^" Dit komt volgens Comelis neer op een tekort-
schieten in een algemene zorgvuldigheid ten aanzien van het gevaar.^' Volgens
Tuerlinckx kan voornoemde formulering worden geconcretiseerd naar de persoon-
lijke omstandigheden van het slachtoffer, bijvoorbeeld met betrekking tot ouderen
en gehandicapten die op grond van artikel 29bis geen bijzondere bescherming ont-

282

vangen.
fi'iCivr'l; ' ' ! • : ' ; • / 'r.'•;•»!:" •

Aan kinderen jonger dan 14 jaar kan geen onverschoonbare fout worden tegen-
geworpen, waardoor hun schade tengevolge van een verkeersongeval automatisch
wordt vergoed. Lid 7 van paragraaf 1 luidt: •!?»*: id i'c j-tj,! -

> 'Het bewijs van onverschoonbare fout is niet toegelaten ten aanzien van '. . •
s l a c h t o f f e r s j o n g e r d a n 1 4 jaar". ' * . n - j r i f - ^ - = ^ - i . u ;?••?•..,.••>.•:., • ' " • : -":.-;.-•-•:•;•.•

Bij de voorbereiding van artikel 29bis werd gepoogd deze extra bescherming, naar
Frans voorbeeld, uit te breiden tot personen ouder dan 70 jaar en personen die meer
dan 80% gehandicapt zijn. De Minister vond echter dat dergelijke uitzonderingen
teveel de indruk wekken dat deze personen onbekwaam zijn om aan het verkeer deel
te nemen. Daarnaast was de Minister van mening dat voor deze personen in de prak-
tijk een oplossing diende te worden gezocht, rekening houdend met de individuele
omstandigheden/"

Met betrekking tot de onverschoonbare fout wordt door Cornelis gesteld dat deze
binnen het Belgische rechtssysteem nooit de 'enige oorzaak' van een verkeersonge-
val kan zijn. Dit hangt volgens hem samen met de aanwezigheid van de 'equivalen-
tietheorie', waarbinnen geen keuze kan worden gemaakt tussen de verschillende
oorzaken die tot een verkeersongeval hebben geleid. In Frankrijk wordt daarentegen
de theorie van de adequate oorzaak toegepast, waarbij in de woorden van Cornelis
geldt dat:

'Wanneer tussen verschillende noodzakelijke maar voldoende (conditio sine
qua non)voorwaarden, vereist om tot een welbepaald verkeersongeval te ko-
men, wel (in tegenstelling tot de equivalentietheorie) een keuze kan worden
gemaakt, zodat slechts een van die voorwaarden als adequate oorzaak wordt

280. Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 34. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 52 en 55.
281. Comelis, RW, 1998-1999, p. 529. •;<
282. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 55-56.
283. Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1422/5, p. 13; nr. 1422/1, p. 1-2 en 4; nr. 1422/3, p. 2. Zie Tuer-

linckx, TvP, 1996, p. 47-48 en p. 56; Simoens, RW, 1995-1996, p. 221; Engelhard en Van
Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 40-41.
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gekwalificeerd, wordt het - onder omstandigheden - wel mogelijk de onver-
schoonbare fout van het slachtoffer als enige schade-oorzaak aan te duiden'."*

:'at.!«-'' »i ft';?'.-».* v̂ vw ii:.- it»"

. /. £>e o/iverscAoo«ftareyö«/ j« <fe Äe/giJcAe recAtepraafc : an v •_>> i '

De voorwaarden voor het aannemen van een onverschoonbare fout aan de zijde van
het slachtoffer dienen cumulatief vervuld te zijn, waarbij een dergelijke fout tevens
de enige oorzaak van het ongeval moet zijn geweest. In de praktijk blijkt dat de aan-
sprakelijkheidsverzekeraars zieh hiervan niet altijd bewust zijn. Zo wordt bijvoor-
beeld nog veel discussie gevoerd over gevallen waarin een slachtoffer onder invloed
verkeerde of als passagier meerijdt met een dronken bestuurder of zijn veiligheids-
gordel niet droeg. Daarnaast wordt het overtreden van bepaalde verkeersregels, zoals
het rijden door rood licht of het zonder uitkijken een drukke weg oversteken, door
verzekeraars gezien als een onverschoonbare fout. Claassens en Van Schoubroeck
stellen dat in al deze gevallen geen onverschoonbare fout in de zin van artikel 29bis
paragraaf 1 lid 5-6 kan worden aangenomen.^* ~ •' •" •«-" ̂ " " i «i-ni^.u-ji-

In het kader van het begrip 'onverschoonbare fout' wordt door hen verwezen naar
een drietal rechtelijke uitspraken, die echter nog betrekking hadden op de oude ver-
sie van artikel 29bis waarin de onverschoonbare fout nog niet nader was omschre-
ven. In een eerste uitspraak wordt de vraag of het slachtoffer een onverschoonbare
fout heeft begaan min of meer genegeerd, gegeven 'de banaliteit van de fout'. Het be-
trof hier een fietser die op een fietspad in de verkeerde rijrichting ter hoogte van
benzinestation in aanrijding kwam met een auto die net bij deze benzinepomp wilde
wegrijden.^

In een tweede geval was bij een studentenoptocht op de weg 66n van de Studenten,
die een andere studente op zijn rug droeg, aangereden door een auto die, gelet op de
omstandigheden, een te hoge snelheid had. De rechter oordeelde dat geen sprake
was van een onverschoonbare fout aan de zijde van het slachtoffer en gaf daarbij de
volgende uitleg:

'Gelet op de omstandigheden van plaats en tijd en de wetmatigheid van mas-
sale volksconcentraties kan in casu, in hoofde van het slachtoffer geen sprake
zijn van een vrijwillige en bijzonder zware fout. De rechtbank wenst erop te
wijzen dat het duidelijk de intentie van de regelgever is geweest het begrip on-

284. Cornells, RW, 1998-1999, p. 529-530. Hiermee zijn volgens hem het 5e t/m 7e lid van artikel
29bis dan ook 'gedoemd een dode letter te blijven'.

285. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 95-96.
Zie voor een overzicht van de rechtspraak inzake de onverschoonbare fout ook Van Schou-
broeck, VanderSpikken, Jocque en Cousy, TvP, 1998, p. 324-325.

286. Politierechtbank Hasselt, 23 februari 1996, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland,
p. 261-264.
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verschoonbare fout uiterst beperkt op te vatten en de mogelijkheden van
inroeping ervan minimaal te houden'.*"

Een derde casus, tenslotte, had betrekking op een aanrijding tussen een auto en een
fietser, die met een walkman op, vanuit een zandweg, zonder uit te kijken de weg
opreed en vlak voor de auto linksaf sloeg. De fietser wist dat de automobilist hem
niet kon zien, maar reed toch zonder te stoppen de voorrangsweg op, waarbij hij de
geldende voorrangsregels negeerde. De rechter oordeelde dat in dit geval sprake was
van een onverschoonbare fout aan de zijde van de fietser met de overweging dat:

• :, 'De invoering van een bijzondere vergoedingsregeling in het voordeel van de
:•; • zwakke weggebruiker niet kan betekenen dat deze weggebruiker zelfs niet de

..--,••.. minst elementaire regels van voorzichtigheid heeft na te leven'. ^ , , _. ,,.,..,.

Daarnaast beantwoordt het roekeloze rijgedrag van de fietser volgens de rechter aan
de omschrijving die aan het begrip 'onverschoonbare fout' in het nieuwe artikel 29bis
is gegeven.^*

Naar aanleiding van deze laatste beslissing wordt door Claassens en Van Schou-
broeck opgemerkt dat van het slachtoffer verwacht mag worden dat deze zieh be-
wust blijft van zijn verantwoordelijkheden in het verkeer. Daarbij moet volgens hen
steeds op basis van de concrete omstandigheden worden beoordeeld of de criteria
van de onverschoonbare fout zijn vervuld. De onderhavige uitspraak was daarnaast
gebaseerd op de oude tekst van artikel 29bis, zodat de rechter volgens Claassens en
Van Schoubroeck niet behoefde in te gaan op de vraag of de onverschoonbare fout
van de fietser de enige oorzaak was van het ongeval.**'

4.5. HET VERHAALSRECHT VAN DE WAM-VERZEKERAAR

In artikel 29bis wordt aan de WAM-verzekeraar en het Motorwaarborgfonds een
verhaalsrecht toegekend op de aansprakelijke derde. Paragraaf 4 lid 1 luidt:

287. Politierechtbank Hasselt, 24 mei 1996, O.M. en Libens; Landsbond Liberale Mutualiteiten
e.a./Haesevoets; N.V. Royale Beige, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p.
271-275.

288. Politierechtbank Tumhout, 22 april 1997, Colin/R.V.S. Verzekeringen en Nationaal Verbond
Socialistische Mutualiteiten/R.V.S. Verzekeringen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgifi en
Nederland, p. 289-291 en in VKJ, 1997, 250.

289. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 96-97.
Zie in dat verband nog Politierechtbank Tumhout, 27 januari 1997, O.M. en Verbraeken e.a./
Ruberecht; N.V. AG 1824, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 282-288.
Hierin overwoog de rechter 'dat zelfs wanneer in hoofde van de burgerlijke partij een onver-
schoonbare fout zou bewezen zijn, dit geen afbreuk zou doen aan haar recht op volledige vergoe-
ding van de lichamelijke schade, vermits zij alleszins niet de enige oorzaak van het ongeval is
geweest'.
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'De verzekeraar of het gemeenschappelijk waarborgfonds treden in de rechten
van het slachtoffer tegen de in het gemeen recht aansprakelijke derden'.

Wanneer de WAM-verzekeraar de schade aan het verkeersslachtoffer heeft vergoed,
kan hij de schade verhalen op degene die schuldig is aan het verkeersongeval. Dit
subrogatierecht kan bijvoorbeeld worden uitgeoefend tegen een fietser die een be-
stuurder van een auto tot een uitwijkmanoeuvre dwingt, waarbij een andere fietser
wordt aangereden en waarvan de schade door de WAM-verzekeraar van de bestuur-
der wordt vergoed.^ Daarnaast kan de WAM-verzekeraar op basis van artikel 16
lid 2 WAM-wet een contractueel verhaalsrecht uitoefenen tegen de eigen verzeke-
ringsnemer of de verzekerde."' In artikel 25 van de Modelpolis wordt hiervan een
aantal voorbeelden opgesomd, zoals de schorsing van de dekking wegens het niet-
betalen van de premie, alsmede het onbevoegd besturen of laten besturen van een

292

motornjtuig.

4.6. HET SUBROGATIERECHT VAN DE SOCIALE VERZEKERAARS ä"V'^ -

Het verhaalsrecht van de sociale verzekeraar voor de schade van het verkeers-
slachtoffer is naar aanleiding van de invoering van artikel 29bis beperkt tot enkele
instellingen, namelijk de ziekteverzekeraar en de arbeidsongevallenverzekeraar.^'''

Ten behoeve van het verhaalsrecht van de arbeidsongevallenverzekeraar is in de Ar-
beidsongevallenwet een aantal aanvullende bepalingen opgenomen, waarmee een la-
cune werd opgevuld die was ontstaan met de invoering van artikel 29bis.^* Artikel
46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet hebben namelijk alleen betrekking op de sa-
menloop tussen arbeidsongevallen en het aansprakelijkheidsrecht, waartoe ook ver-
keersongevallen werden gerekend. Door de invoering van artikel 48bis en 48ter is
het recht van subrogatie van de arbeidsongevallenverzekeraar in overeenstemming
gebracht met artikel 29bis. Dit betekent dat wanneer een werknemer als fietser,

290. Zie Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 58-62; Simoens, RW, 1995-1996, p. 222; Bocken en Geers, TvP,
1996, p. 114-116.

291. Dit verhaalsrecht wordt uitgewerkt in artikel 39 onder 4. van de Modelpolis. Zie Tuerlinckx,
TvP, 1996, p. 59.

292. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie' en Nederland, p. 101-
103 en p. 257-258; Denoel, in Bull. Ass. - De Verz., 1995, p. 101-103; Claassens en Van
Schoubroeck, VR, 1997, p. 362.

293. Zie Huys en Simoens, TSR, 1994, p. 237-245, voor een analyse van het subrogatierecht in het
kader van het 'oude' artikel 29bis.

294. Dit betreft de artikelen 48bis en 48ter ingevoerd bij artikel 8 van de sociale programmawet van
29 april 1996, Belgisch Staatsblad, 30 april 1996. Zie Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 71, noot 6.
Hiermee werd in de Arbeidsongevallenwet een nieuwe afdeling 6bis opgenomen getiteld:
'Samenloop met de vergoeding toegekend overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen'.
Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 81-82.
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voetganger of passagier tijdens het werk of op weg van en naar het werk schade lijdt
tengevolge van een verkeersongeval, de arbeidsongevallenverzekeraar, die deze
schade in eerste instantie vergoed, hiervoor regres kan uitoefenen bij de WAM-ver-
zekeraar van het betrokken motorrijtuig.*" au..-.-.4

Op basis van de Belgische Ziektewet^ is het grootste deel van de Belgische bevol-
king verzekerd tegen medische kosten tengevolge van ziekte of invaliditeit. In de
Ziektewet is eveneens een regresrecht opgenomen, waarbij geldt dat de toepassing
van de Arbeidsongevallenwet voorrang heeft op de vergoedingen die in het kader
van Ziektewet worden uitgekeerd."' Artikel 136 paragraaf 2 van de Ziektewet be-
paalt dat de ziekteverzekeraar voor de uitkeringen aan zijn verzekerde een subroga-
tierecht toekomt niet enkel op grond van het gemene recht, maar ook op basis van
elke andere Belgische of buitenlandse wetgeving. Deze algemene subrogatieregel
levert volgens de rechtsleer ook een verhaal op tegen de WAM-verzekeraar die, in
het licht van artikel 29bis, de schade van het niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer
dient te vergoeden. Dit betekent dat wanneer een fietser, voetganger of passagier bij
een verkeersongeval gewond raakt, zijn sociale verzekeraar de naar aanleiding daar-
van uitgekeerde vergoedingen via een regresvordering kan verhalen op de WAM-
verzekeraar van het betrokken motorrijtuig.^

4.7. DE HANDHAVING VAN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT .!-;•- •

Met de invoering van artikel 29bis zijn niet alle vorderingen tengevolge van een ver-
keersongeval afgedekt. Dit volgt uit paragraaf 5 van artikel 29bis:

'De regeis betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toe-
passing op alles wat niet uitdmkkelijk bij dit artikel wordt geregeld'.

In de Belgische literatuur wordt de volgende opsomming gegeven van de gevallen
die buiten artikel 29bis blijven en die derhalve via de foutaansprakelijkheid van arti-
kel 1382 BW dienen te worden geregeld.

295. Bocken en Geers, TvP, 1996, 85-88.
296. Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen van

9 augustus 1963, bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 gecoördineerd, artikel 37 paragraaf 1.
297. Artikel 136 paragraaf 2 lid 4-8 van de Ziektewet.
298. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 89-91; Claassens en Van Schoubroeck, VR, p. 362-363;

Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 103-
104; Decree's, RW, 2001, p. 1265-1267; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 88-
89; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 62-63. Zie ook

' /*" Politierechtbank Hasselt, 24 mei 1996, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p.
' ' • 271-275, waarin de WAM-verzekeraar werd veroordeeld tot terugbetaling van de door het

ziekenfonds aan het slachtoffer uitgekeerde bedragen.
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1. De schade die een bestuurder van een motorrijtuig lijdt. In artikel 29bis paragraaf
2 wordt gesteld dat een bestuurder geen beroep kan doen op de bepalingen in dit
artikel; • i w . ' - ' i P u i : - . ' v . ; . y , " ! < . • ! • . • - . • • ! . ; > • : ; < ! . , ; • ; - • ; , ' . i . ; ;:; : '-,s

2. De vergoeding van zaakschade, ook van de niet-gemotoriseerde weggebruiker
(schade aan kleding of fiets). Paragraaf 1 lid 1 spreekt van 'lichamelijke letsels of
het overlijden' en 'met uitzondering van de stoffelijke schade';

3. De schade bij ongevallen tussen niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers;
4. De schade die door het niet-gemotoriseerde verkeer, de fietser, de voetganger of

de passagier wordt veroorzaakt;
5. De regresvorderingen van instellingen niet zijnde een arbeidsongevallenverzeke-

raar of ziekteverzekeraar;^
6. De vorderingen van de WAM-verzekeraar tegen de aansprakelijke derde; en
7. De vaststelling van de schade, de begroting van de schade en de wijze van scha-

devergoeding.*"

"•" " ' ' " , • • • : • • 4

5. De juridische grondslag van de Belgische regeling > r,

In paragraaf 1 lid 8 van artikel 29bis wordt gesteld dat: "r .' .i- * •,••;•_. /

'Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de ;..
aansprakelijkheidsverzekering voor motomjtuigen in het bijzonder, voor zo-
ver daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken'. , , . . . . • -,,

De Belgische wetgever trachtte, zonder daarover zelf een uitspraak te doen, hiermee
een einde te maken aan de discussie in de doctrine ten aanzien van de grondslag van
artikel 29bis.^ Gebleken is echter dat binnen de rechtsleer deze grondslag nog
steeds niet eenduidig wordt ge'interpreteerd.'"^ Daarbij ligt de nadruk op de vraag of
artikel 29bis, gegeven de opname in de WAM-wet, betrekking heeft op aansprake-
lijkheid of dat met dit artikel een bijzondere regeling van verzekering wordt gecre-
eerd.

299. Zie voor kritiek op deze uitsluiting onder anderen: Dalcq, J.T., 1994, 669-670; Fagnart,
R.G.A.R., 1994, 12388, nr. 31.

300. Bocken en Geers, TvP, 1996,p. 84-85 en p. 91-93. - . .
301. Zie voor een overzicht van de handhaving van de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van

verkeersongevallen: Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 116-117 en p. 125-126; Simoens, RW,
1995-1996, p. 222-223; Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 57-58. Claassens en Van Schoubroeck, in
Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 89-91; De Haas en Hartlief, Verkeersaan-
sprakelijkheid, p. 74.

302. Schoorens, R.G.A.R., 1995, 12443, p. 19; Claassens en Van Schoubroeck, VR, 1997, p. 359.
303. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze discussie zowel betrekking heeft op de eerste versie

van artikel 29bis van 30 maart 1994 als op tweede versie van artikel 29bis van 13 april 1995,
waarbij in de eerste versie paragraaf 1 lid 8 nog niet was opgenomen.
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Bocken en Geers menen dat met artikel 29bis 'een wettelijke persoonsverzekering
met een indemnitair karakter ten behoeve van voetgangers, fietsers en passagiers' is
ingevoerd, gebaseerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de WAM-wet.^* Si-
moens spreekt van een 'persoonsverzekering met een indemnitair karakter', zijnde
'een rechtstreekse verzekering met een beding ten behoeve van derden, namelijk de
passagiers, de voetgangers en de fietsers aan wie eventueel schade wordt berokkend
door het motorrijtuig en die, buiten elk aansprakelijkheidsverband om, de eigenlijke
verzekerden zijn'.*" Tuerlinckx leidt uit de formulering van paragraaf 1 lid 8 af dat
artikel 29bis gelet op zijn structuur als een aansprakelijkheidsverzekering moet wor-
den beschouwd in de zin van de artikelen 77-89 van de Verzekeringswet van 25 juni
1992. Dit betekent volgens haar dat het verkeersslachtoffer voor zijn schade, op
grond van artikel 12 WAM-wet, een rechtstreekse vordering heeft op de WAM-
verzekeraar van de bestuurder van het motorrijtuig of op het Gemeenschappelijk
M o t o r w a a r b o r g f o n d s . * * - '^' •"'•• ''-••••̂  ^*:-: «•->: ; H ^ •-••"•> »-"=»•- . - . u - , ^..;.

Met name in de Franstalige Belgische doctrine wordt de opvatting gehuldigd dat ar-
tikel 29bis als een aansprakelijkheidsverzekering moet worden beschouwd, die is
gebaseerd op een regel van objectieve aansprakelijkheid. Deze regeling wordt daar-
bij gezien als een hervorming van de aansprakelijkheidsregels van artikel 1382-1386
BW met betrekking tot verkeersongevallen. De objectieve aansprakelijkheid is ver-
der direct gekoppeld aan de verplichte motorrijtuigverzekering, waardoor de rege-
ling het karakter van een 'assurance oblige' krijgt. Deze opvatting wordt uitgewerkt
door te stellen dat de aansprakelijkheidsverzekeraar vergoedingsplichtig is, dat arti-
kel 29bis in de WAM-wet is opgenomen en dat artikel 29bis paragraaf 1 lid 8 be-
paald dat de vergoedingsplicht overeenkomstig de regeis van de aansprakelijkheids-
verzekering dient te worden uitgevoerd.""

Cornelis tenslotte, meent dat artikel 29bis een objectieve aansprakelijkheid vestigt
ten laste van de WAM-verzekeraar, het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en de
instellingen die op grond van artikel 10 WAM-wet zijn vrijgesteld van de verplichte
verzekering. Deze instanties worden door hem gezien als schuldenaren op wie in het

304. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 118.
305. Simoens, RW, 1995-1996, p. 219. Zie ook Fredericq, Bulletin d'information de l'AIDA, 1994, p.

70-71, die een gelijkaardige mening als Simoens, Bocken en Geers is toegedaan. Zie voor een
kritiek hierop: Schoorens, R.G.A.R., 1995,12443, p. 1-20, die artikel 29bis karakteriseert als een
autonome wettelijke verbintenis. •. . . -.Mr .,-

306. Tuerlinckx, TvP, 1996, p. 9-10.
307. Zie Dalcq, R.G.A.R., nr. 7, 1995, 12484-1/12484-4; Dubuisson, in L'indemnisation automatique

de certaines victimes d'accidents de la circulation, p. 13-18; Fagnart, R.G.A.R., 1994, 12388-5.
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kader van artikel 29bis een wettelijke vergoedingsplicht rust om de schade te ver-
goeden die tengevolge een verkeersongeval wordt geleden.^*

Uit de parlementaire geschiedenis naar de totstandkoming van artikel 29bis blijkt dat
niet gekozen is voor de invoering van een objectieve aansprakelijkheid, maar voor
een vergoedingssysteem via de aansprakelijkheidsverzekering van het motorrij-
tuig.^' Hieruit kan worden opgemaakt dat artikel 29bis betrekking heeft op een qua-
si-automatische schadeloosstelling van de fietser, voetganger of passagier, binnen
het raamwerk van de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. De rege-
ling krijgt daarmee zowel het karakter van een aansprakelijkheids- als van een ver-
goedingssysteem, waarbij de opname in de WAM-wet enige verwarring oproept.
Hoewel het in beginsel gaat om een vergoeding van de schade van niet-gemotori-
seerde verkeersslachtoffers, wordt voor een deel het aansprakelijkheidsrecht weer
binnengehaald met de begrippen 'onverschoonbare fout' en de "betrokkenheid' van
het motorrijtuig. Aan de andere kant kan worden gesteld dat artikel 29bis een risico-
aansprakelijkheid vestigt op de bestuurder, eigenaar of houder van een motorrijtuig.
De bestuurder van een motorrijtuig zal, gegeven de uitleg van de begrippen "betrok-
kenheid' en 'onverschoonbare fout', bijna altijd aansprakelijk zijn. De vergoedings-
plicht rust echter rechtstreeks op de motorrijtuigverzekeraar, waardoor de bestuurder
of houder als de eventueel aansprakelijke persoon wordt gepasseerd."" <

6. Conclusie , v

Op basis van de gegeven analyse van de Belgische verkeersaansprakelijkheid kan
worden geconcludeerd dat vöör 1995 de vergoeding van verkeersschade grotendeels
werd geregeld door de foutaansprakelijkheid van artikel 1382 BW, waarbij de fietser
en voetganger en de bestuurder van een motorrijtuig als min of meer gelijkwaardige
verkeersdeelnemers werden beschouwd. Wanneer een niet-gemotoriseerde verkeers-
deelnemer een ongeval mede had veroorzaakt was deze, voor (een deel van) zijn
schade, veelal aangewezen op eigen eerste partij vergoedingsbronnen. •

Sinds 1995 geldt dat een bestuurder van een motorrijtuig via zijn aansprakelijk-
heidsverzekering in bijna alle gevallen verantwoordelijk wordt gehouden voor de

308. Zie Comelis, RW, 1998-1999, p. 534-537 voor een uitwerking van deze opvatting. Zie ook Huys
en Simoens, TSR, 1994, p. 234-236, met betrekking tot het 'oude' artikel 29bis.

309. De aanvankelijk voorgestelde nieuwe regeling in artikel 1385bis BW werd immers gewijzigd in
die van artikel 29bis van de WAM-wet. Pari. St., Senaat, 1993-94, 980/3, p. 22, 24 en 40. Zie
Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 81; Faure en Hartlief, VR, 1995, p. 258, alsmede paragraaf 3
van dit hoofdstuk.

310. Zie meer uitvoerig over de grondslagdiscussie van artikel 29bis: Bocken en Geers, TvP, 1996, p.
118-123; Schoorens, R.G.A.R., 1995, 12443/1-10; Faure en Hartlief, VR, 1995, p. 257-261;
Comelis, RW, 1998-1999, p. 532-534. . , . . .
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schade van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Artikel 29bis Staat, samen
met de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds, garant voor een volledige schadevergoeding van deze verkeers-
slachtoffers. De bestuurder van een motorrijtuig kan geen beroep doen op artikel
29bis en is voor de vergoeding van zijn schade aangewezen op de foutaansprakelijk-
heid van artikel 1382 BW, de beschikbare sociale verzekeringen en een eventueel
zelf af te sluiten eerste partij schadeverzekering."'

De vraag hoe artikel 29bis in de praktijk zal werken is nog niet eenduidig te beant-
woorden. Claasens en Van Schoubroeck stellen naar aanleiding van hun onderzoek
dat de bekendheid met artikel 29bis bij de organisaties die daarmee in de praktijk te
maken krijgen en ook bij het grote publiek nog vrij gering is. Daarnaast blijkt dat de
opgelegde vergoedingsplicht van de WAM-verzekeraar zonder bewijs van schuld
nog zeer gevoelig ligt, dit in het licht van de traditionele foutaansprakelijkheid waar-
bij iemand schuldig moet zijn aan het ongeval. Verder blijven met name advocaten
voor een aansprakelijkheidsverdeling pleiten.*'^ Claasens en Van Schoubroeck wij-
zen er op dat artikel 29bis vooral om budgettaire redenen is ingevoerd, namelijk om
de lasten van de sociale zekerheid te verschuiven naar de motorrijtuigverzekeraars.
Ook stellen zij vast dat er een onvoldoende maatschappelijk debat is geweest voor-
afgaande aan de invoering van artikel ^

In het kader van artikel 29bis kan de vraag worden gesteld waarom, met een verwij-
zing naar de Franse 'loi Badinter', de begrippen 'onverschoonbare fout' en "betrok-
kenheid' in deze regeling zijn opgenomen. Hiermee wordt immers toch weer een
aantal verweermiddelen voor de WAM-verzekeraar ingebracht. Ondanks de strikte
(Taute inexcusable') respectievelijk ruime ('implication') interpretatie van het Franse
Hof van Cassatie, blijven deze begrippen de Franse rechtspraak bezighouden. Ook
de omschrijving die in artikel 29bis paragraaf 1 lid 6 aan het begrip 'onverschoonba-
re fout' is gegeven zal tot problemen kunnen leiden.

Naast voomoemde juridische bezwaren kunnen ook vanuit rechtseconomisch per-
spectief kanttekeningen worden geplaatst bij de regeling van artikel 29bis. Zo is bij-
voorbeeld de vergoedingsplicht van de WAM-verzekeraar gegeven wanneer het ver-
zekerde motorrijtuig betrokken raakt bij een verkeersongeval met een niet-gemotori-
seerde. Dit betekent dat het persoonlijk gedrag en de eventuele fout van de auto-
mobilist geen rol meer speelt voor de vraag of op de WAM-verzekeraar een vergoe-
dingsplicht rust voor de schade van de niet-gemotoriseerde. Samen met een strikte

311. Bocken en Geers, TvP, 1996, p. 127-128.
312. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgiö en Nederland, p. 78 en

84.

313. Claassens en Van Schoubroeck, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 101;
Faure en Hartlief, VR, 1995, p. 257.
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interpretatie van de fout van het slachtoffer ontstaat een stelsel waarin de slacht-
offerbescherming overheerst ten opzichte van de preventie van verkeersongevallen,
een onderweip dat samen met de compensatie centraal Staat in onderhavig onder-
zoek. De mogelijke gevolgen van deze regeling voor het gedrag van automobilisten
en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers is voorwerp van verder onderzoek.*'*

De Belgische wetgever heeft recent een wetswijziging in verband met artikel 29bis
ingevoerd."* In de eerste plaats wordt het bereik van artikel 29bis uitgebreid naar
motorrijtuigen die gebunden zijn aan spoorstaven/'* waardoor alleen nog de strikt
private terreinen van deze regeling zijn uitgezonderd. In de tweede plaats wordt in
lid 1 de bestuurder van een motorrijtuig uitdrukkelijk van de bescherming van arti-
kel 29bis uitgesloten. In de derde plaats wordt naast de personenschade ook de kle-
dingschade van het slachtoffer vergoed. In de vierde plaats wordt artikel 29bis ook
van toepassing verklaard indien de bestuurder de schade opzettelijk heeft veroor-
zaakt.

. . • : . : ' . - , • , - . . . - .^A-. i* i - \ ^»'

De belangrijkste wijziging is dat lid 5-7 van artikel 29bis, voorheen de regeling van
de'onverschoonbare fout', als volgt is vervangen:

'Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen heb- ,
ben gewild, kunnen zieh niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid'.

Deze bepaling is veel strikter dan die van de 'onverschoonbare fout' en het lijkt erop
dat alleen nog bij gedragingen van het slachtoffer die in buurt van zelfmoord komen
het recht op schadevergoeding vervalt.^" Daarmee wordt artikel 29bis vanuit het
oogpunt van slachtofferbescherming verder geperfectioneerd en is met deze regeling
in feite een verkeersverzekering voor de schadevergoeding van zwakke weggebrui-
kers gecreeerd.

:;;-.-:hn./|

314. Zie hoofdstuk 15 voor een toetsing van deze regeling aan de uitkomsten van het rechtsecono-
misch en empirisch onderzoek die in respectievelijk deel II en III aan de orde komen.

315. Belgisch Staatsblad, 21 februari 2001. Zie ook de Belgische Kamer van Volksvertegenwoor-
digeis, DOC 50 0210/001-007 (1999-2000); Parlementaire handelingen Senaat 2-478/1-4 (2000-
2001). Zie daarover Simoens, RW, 2001, p. 1577-1586.

316. De verplichting tot schadevergoeding berust dan ingevolge het nteuwe lid 2 van artikel 29bis op
de eigenaar van het motorrijtuig.

317. Zie de toelichting bij het wetsvoorstel van 29 Oktober 1999 in DOC 50 210/001 (1999-2000) p
5-6.



Hoofdstuk 3: De Nederlandse verkeersaansprakelijkheid

1. Inleiding ,^_. . ^ ^ , ^ . .*; ;ö,sfc!.w^;.i,:u^.M.-;.-..-.

Op 26 november 1997 is in Nederland door de toenmalige Minister van Justitie een
wetsvoorstel verkeersongevallen bij de Tweede Kamer aangeboden/" Dit voorstel
behelst de vestiging van een risicoaansprakelijkheid van de bestuurder of houder van
een motorrijtuig voor de schade van de fietser, voetganger en passagier/" Verder is
de werkgever risicoaansprakelijk voor de schade die zijn bestuurder-werknemer lijdt
tengevolge van een verkeersongeval."" Mede als gevolg van de parlementsverkie-
zingen in mei 1998 en het aantreden van een tweede 'paars' kabinet bleef de behan-
deling van dit wetsvoorstel vooralsnog achterwege. Inmiddels heeft de huidige Mi-
nister van Justitie Korthals bij brief aan de Tweede Kamer"' het wetsvoorstel van
zijn ambtsvoorganger formeel ingetrokken. In dezelfde brief heeft hij globaal zijn
eigen ideeen omtrent een eventueel door hem in te dienen wetsvoorstel uitge-
werkt/"

In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht geschetst van de Nederlandse verkeers-
aansprakelijkheid, zoals deze zieh de afgelopen decennia, tot aan de indiening van
het zojuist genoemde wetsvoorstel, heeft ontwikkeld. Daarbij is gekozen voor een
opzet waarin de problematiek van de verkeersaansprakelijkheid vanuit drie invals-
hoeken wordt benaderd. In een inleidende paragraaf 2 zal allereerst worden ingegaan
op de rol van artikel 6:162 BW bij verkeersongevallen, waama in paragraaf 3 de ju-
risprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van artikel 185 WVW (oud: 31 WVW)
wordt weergegeven. Een tweede invalshoek zal in paragraaf 4 aan de orde komen en
heeft betrekking op de discussie binnen de doctrine ten aanzien van de verkeersaan-
sprakelijkheid. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de
voorstellen voor een verkeersverzekering van Bloembergen en Van Wassenaer van
Catwijck die door hen in de afgelopen decennia naar voren zijn gebracht/" Een
derde invalshoek tenslotte hangt samen met de initiatieven die door de wetgever zijn
genomen. In dat kader zal in paragraaf 5 eerst beknopt aandacht worden besteed aan

318. Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek,
Tweede Kamer, 1997-1998,25 759, nr. 1-3.

319. Artikel 8:1203-1204 BW. ;, • - . . „ , - . . , , ; ; . ^ , •
320. Artikel 8:1204 BW.
321. Brief van 16 juni 1999, TK 1998-1999, 25 759, nr. 5 (H). Zie ook NJB, 1999, p. 1292-1293;

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie
voor het jaar 1998, TK 1997-1998, 25 600 VI, nr. 74.

322. TK 1998-1999, 25 759, nr. 5 (H), p. 2-6.
323. Deze 'alternatieve' voorstellen zullen een belangrijke rol vervullen bij de toetsing van de Neder-

landse verkeersaansprakelijkheid aan de economische theorie en het empirisch onderzoek
(hoofdstuk 15).
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twee rapporten van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid en de Notitie Ver-
keersaansprakelijkheid. Daama worden in paragraaf 6 het wetsvoorstel van 26 no-
vember 1997 en de plannen van Korthals op een aantal hoofdlijnen beschreven,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan het commentaar van de doctrine op deze
voorstellen. Dit hoofdstuk zal in paragraaf 7 worden afgesloten met een aantal con-
cluderende opmerkingen.

2. De toepassing van artikel 6:162 BW (oud: 1401 BW) bij
verkeersongevallen

Het uitgangspunt in de Nederlandse verkeersaansprakelijkheid is dat de schade ten-
gevolge van een verkeersongeval wordt vergoed op basis van de schuldaansprake-
lijkheid van artikel 6:162 BW. Ondanks de aanwezigheid van de bijzondere regeling
in artikel 185 WVW is het regime van artikel 6:162 BW nog altijd van toepassing op
ongevallen tussen motorrijtuigen onderling, fietsers onderling en ongevallen tussen
fietsers en voetgangers.

Wanneer bijvoorbeeld twee motorrijtuigen (A en B) met elkaar in botsing komen,
dienen de inzittenden van motorrijtuig A voor hun geleden schade de bezitter of
houder van motorrijtuig B aan te spreken op grond van onrechtmatige daad. De ver-
eisten voor onrechtmatigheid in het verkeer hebben betrekking op a) een inbreuk op
een recht (beschädigen van een zaak, toebrengen van letsel of veroorzaken van over-
lijden), b) het handelen in strijd met een wettelijke plicht (de overtreding van een
verkeersregels) en c) een handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid
(gevaarzettend rijgedrag)."'* Verder dient door de benadeelde te worden aangetoond
dat de veroorzaker van de schade schuld heeft aan het ongeval, hetgeen inhoudt dat
de onrechtmatige daad aan de schadeveroorzaker kan worden toegerekend. Daarvan
kan ook sprake zijn indien het gedrag van de schadeveroorzaker te wijten is aan een
oorzaak die krachtens de wet of de verkeersopvattingen voor de rekening van de
veroorzaker komt."' , ^ - . ! r >—!, : ' , . •

De schadeveroorzaker kan een beroep doen op overmacht, het ontbreken van subjec-
tieve schuld in de zin van verwijtbaarheid, waarvoor hij feiten en omstandigheden
dient te stellen. Wanneer een aangesproken bestuurder bijvoorbeeld een vergissing
heeft gemaakt in een lastige verkeerssituatie, die de benadeelde bestuurder door zijn
eigen rijgedrag in het leven heeft geroepen (error in extremis) kan dat onder omstan-

324. Elzas, Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen, Aansprakeiijkheid wegens onrechtmatige daad,
211-3 t/m 211-6.

325. Bij een bestuurder die pas zijn rijbewijs heeft gehaald en door onervarenheid een verkeers-
ongeval veroorzaakt, ontbreekt wellicht de verwijtbaarheid, maar op grond van de verkeersop-
vattingen dient het ongeval toch aan hem te worden toegerekend. Zie Elzas, Handboek Schadere-
geling Motorrijtuigen, 211-6 t/m 211-8.
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digheden een geslaagd beroep op overmacht opleveren. Wanneer een inzittende van

een motorrijtuig een bestuurder van een (ander) motorrijtuig aansprakelijk stelt, zal

de aangesproken bestuurder voor een geslaagd beroep op overmacht aannemelijk

moeten maken dat hem rechtens geen enkel verwijt treft."*

Indien de inzittenden van bijvoorbeeld motorrijtuig A niet slagen in het bewijs van

het maatschappelijk onbetamelijke gedrag van de bestuurder van motorrijtuig B of

zij hebben eigen schuld aan het ongeval,"'' dan zullen de slachtoffer-inzittenden in

motorrijtuig A hun schade geheel of gedeeltelijk zelf moeten dragen."®

3. De ontwikkeling van artikel 185 WVW 1994 (oud: 31 WVW)

Bij de invoering van de Wegenverkeerswet van 1951 is in artikel 31**' een bijzon-

dere regeling opgenomen voor verkeersongevallen waarbij door motorrijtuigen

schade wordt toegebracht aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers."" Artikel 31

is in de Wegenverkeerswet van 1994"' vervangen door artikel 185. Het eerste lid

van dit artikel luidt: , , .

'Indien een motorrijtuig waarmee op een weg wordt gereden, betrokken

[MvD] is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan,

' niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is ... de eigenaar van

••-•• '•' het motorrijtuig of- indien er een houder van het motorrijtuig is, de houder

'•<" • verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval te

wijten is aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt

326. Elzas, Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen, 211-9 en 211 -26a t/m 211-28. Zie ook HR 15
januari 1993, NJ 1993, 568 (Puts/Ceha).

327. Het niet dragen van een autogordel of het als passagier meerijden met een dronken bestuurder
kan bijvoorbeeld tot een vermindering van de toe te kennen schadevergoeding leiden. Zie bij-
voorbeeld HR 12 Oktober 1990, NJ 1992, 620.

328. Zie over (de gevolgen van) verkeersongevallen op basis van het regime van artikel 6:162 BW
(oud: 1401 BW) onder anderen: Elzas, Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen, 211-1 t/m 211-
38; C.C. van Dam, LSA 1998, p. 23-45; Polak, Inleiding tot het wegenverkeersrecht, 1987; C.C.
van Dam, VR, 1985, p. 261-264; C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, p. 278-280.

329. Dit artikel diende ter vervanging van artikel 25 van de Motor- en Rijwielwet uit 1905. Zie hier-
over: Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 14-16; Bouman,
VR, 1987, p. 85; Clausing, TvP, 1978, p. 1019-1021.

330. Lid 1 van artikel 31 WVW luidt: Indien door een botsing, aan- of overrijding met een motor-
rijtuig, waarmede op een weg wordt gereden, schade wordt toegebracht aan, niet door dat motor-
rijtuig vervoerde, personen of zaken, is, behoudens de beperking in het vijfde lid, de eigenaar
van het motorrijtuig of, indien er een houder van het motorrijtuig is, de houder verplicht om die
schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat die botsing- aan-of overrijding is te wijten aan
overmacht, daaronder begrepen het geval dat zij is veroorzaakt door iemand, voor wie onder-
scheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is. - • • '•;

331. Staatsblad, 1994, nr. 475. Deze wet is op 1 januari 1995 van kracht geworden. < ;



door Jemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aan-
sprakelijk is'.'"

Vanaf het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw is door de Hoge Raad in een
reeks van arresten uitleg gegeven aan artikel 185 WVW (31 WVW oud). In deze pa-
ragraaf zal een overzicht worden gegeven van de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Daarbij ligt de nadruk op de begrippen overmacht, dat verband houdt met de vesti-
ging van aansprakelijkheid, en eigen schuld/" van belang bij bepaling van de om-
vang van de vergoedingsplicht.

J
Opgemerkt kan worden dat met name sinds het begin van de jaren '90 van de vorige
eeuw"* de ontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad heeft geleid tot een
onderscheid tussen niet-gemotoriseerden beneden 14 jaar en boven 14 jaar. Dit komt
vooral tot uiting bij de begrippen overmacht en eigen schuld, waaraan sinds 1990
met name ten aanzien van kinderen beneden 14 jaar een dermate beperkte uitleg is
gegeven dat daarop vrijwel geen beroep meer mogelijk is ." '

In paragraaf 3.1 zal een aantal algemene criteria voor een beroep op overmacht wor-
den opgesomd en uitgewerkt aan de hand van een aantal casusposities die aan het
oordeel van de Hoge Raad werden onderworpen. In paragraaf 3.2 volgt een over-
zicht van de jurisprudentie in het kader van de eigen schuld bij ongemotoriseerden
ouder dan 14 jaar. In paragraaf 3.3 zullen overmacht en de eigen schuld bij kinderen
beneden 14 jaar worden behandeld. Tenslotte zal in paragraaf 3.4 aandacht worden
besteed aan de positie van de regresnemende verzekeraars.

3.1. OVERMACHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 185 WVW (31 WVW OUD): ALGEMEEN

Een eigenaar of houder van een motorrijtuig is op grond van artikel 185 WVW (31
oud) aansprakelijk voor de schade van een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer,
tenzij hij overmacht aannemelijk kan maken. In 1942 bepaalde de Hoge Raad reeds
dat een gebrek aan het motorrijtuig geen overmacht oplevert, ook wanneer aan de

332. Zie Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1995, p. 197-198; Hartlief, TvP, 1996, p. 1285-1288; De
Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 160-162.

333. In 1992 is bij de invoering van het (N)BW artikel 31 WVW lid 6, waarin de eigen schuld van het
slachtoffer was geregeld, vervangen door artikel 6:101 BW. Zie daarover later in paragraaf 2.2.

334. Engelhard en Van Maanen, Verkeersongevallen, p. 17 spreken van de 'roaring nineties'.
335. Voor een overzicht van de recente en minder recente jurisprudentie en commentaren ten aanzien

van artikel 185 WVW (31 WVW oud): Hartlief, TvP, 1996, p. 1271-1335; Van Wassenaer van
Catwijck, VR, 1994, p. 253-260; Van Wassenaer van Catwijck, in: CJHB (Brunner-bundel), p.
429-440; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 123-137 en p. 143-151; Van
Wassenaer van Catwijck, VR, 1992, p. 181-185; Schut, Onrechtmatige daad, p. 140-149; Asser-
Hartkamp 4-HI, p. 205-222; Spier, preadvies NJV, 1996, p. 207-234; De Haas en Hartlief, Ver-
keersaansprakelijkheid, p. 162-171; Elzas, Special Handboek, p. 77-86.
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eigenaar geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontstaan van het ge-

Voor wat betreft het beroep op overmacht bij een verkeersongeval heeft de Hoge
Raad in een drietal arresten"' criteria geformuleerd voor de vraag wanneer over-
macht voor de bestuurder aannemelijk kan zijn. Voor een beroep op overmacht moet
volgens de Hoge Raad:

'Aannemelijk zijn geworden dat, gezien de omstandigheden van het geval, aan
de bestuurder rechtens"* geen enkel verwijt kan worden gemaakt terzake van i > :
de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen voorzover van belang ,,.^
voor de veroorzaking van het ongeval. Voor de beantwoording van de vraag „ ',
of zulks het geval is, kunnen eventuele fouten begaan door andere weggebrui- _,
kers - daaronder begrepen het slachtoffer zelf - alleen van belang zijn, indien
zij voor de bestuurder van het motorrijtuig waarmee de aanrijding is veroor-
zaakt, zo onwaarschijnlijk waren, dat deze bij het bepalen van zijn verkeers- • '
gedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid"' geen rekening behoefde te ''
houden'."°

In het kader van de bewijslastverdeling"' is door de Hoge Raad verder bepaald dat
niet de fietser of voetganger behoeft aan te tonen dat de motorrijtuigbestuurder een
fout heeft begaan, maar dat op de bestuurder van een motorrijtuig de bewijslast rust
ten aanzien van overmacht. In een reeds genoemd arrest uit 1982 overwoog de Hoge
Raad daartoe:

'Dat niet de voetganger Wijman behoeft aan te tonen of aannemelijk te maken " '
dat 'enige relevante door Corten (autobestuurder) begane verkeersfout', maar '•"•
dat de automobilist Corten moet aannemelijk maken dat hem ten aanzien van • < " ; • •
zijn verkeersgedrag geen enkel verwijt treft'.^ ••»•••

336. HR16april 1942, NJ, 1942, 39 (Torenbout). Bouman, VR, 1987, p. 85-86. '
337. HR 26 maart 1971, NJ 1971, 262 nt. GJS (Jan de Waard). Het ging hierbij om een ('slingerende')

9-jarige fietser die werd aangereden door de aanhangwagen van een vrachtauto; HR 24 december
1982, NJ 1983, 443, VR 1983, 40 (Wijman/Corten); HR 22 mei 1992, NJ 1992, 527, VR 1992,
94 (ABP/Winterthur).

338. Toevoeging in HR 23 mei 1986, NJ 1987,482 nt. CJHB (Frank van Holsteijn); HR 22 mei 1992,
NJ 1992, 527 (ABP/Winterthur). Zie ook HR 4 Oktober 1996, NJ 1997, 147 (Dijksma/LoeO; HR
11 november 1983, NJ 1984, 331, VR 1984, 8 nt. vWvC (Meppelse ree).

339. Toevoeging in HR 24 december 1982, NJ 1983, 443 (Wijman/Corten).
340. Bouman, VR, 1987, p. 86; Van der Nat, LSA 1992, p. 65-66. Zie ten aanzien van overmacht in

de zin van artikel 31 WVW eveneens: HR 26 maart 1976, NJ 1976, 393, VR 1976, 57 (Yvonne
Calis/Coortens); HR 24 januari 1986, NJ 1986, 377, VR 1986,6 (Tulp/Habing).

341. Zie daarover C.C. van Dam, LSA 1998, p. 38-41.
342. HR 24 december 1982, NJ 1983,443 (Wijman/Corten). Bouman, VR, 1987, p. 86; Spier, Pread-

viesNJV, 1996, p. 208-212.
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In ABPAVinterthur oordeelde de Hoge Raad dat de motorrijtuigbestuurder aanneme-
lijk moet maken dat zijn voertuig geen gebreken vertoonde, dat hij zijn snelheid vol-
doende had aangepast en dat het ongeval ook zou hebben plaatsgevonden zonder
gebreken of een niet-voldoende aangepaste snelheid.^"

De hiervoor geformuleerde criteria zijn door de Hoge Raad in een aantal arresten
uitgewerkt door aan te geven onder welke concrete omstandigheden voor een be-
stuurder van een motorrijtuig een beroep op overmacht aannemelijk kan zijn.

In het arrest Yvonne Calis/Doorten*'** was de 6-jarig Yvonne Calis vanuit het struik-
gewas een fietspad opgelopen en in botsing gekomen met de auto van Doorten, die
zijn voertuig, in strijd met de geldende verkeersregels, over dit fietspad verplaatste.
De Hoge Raad oordeelde hier dat Doorten een verwijt kan worden gemaakt door met
zijn auto over een fietspad te gaan rijden, waarmee hij zelf al een gevaarlijke situatie
voor anderen creeerde. Dit betekent volgens de Hoge Raad dat met betrekking tot
het betreden van het fietspad door Yvonne Calis:

'In beginsel kan worden gesteld dat een gebeurtenis als de onderhavige voor
Doorten niet zo onvoorzienbaar was dat hij met een dergelijke gebeurtenis bij . , . • ,
het in strijd met de wet berijden van een fietspad, geen rekening behoefde te . :,,
houden'.'"' , .. *

In het arrest Wijman/Corten^ was een voetganger (Wijman) tussen een rij stil-
staande auto's de weg overgestoken, maar op het midden van de rijbaan even blijven
staan om daarna toch vrij plotseling door te lopen vlak voor een met matige snelheid
naderende auto (Corten). De Hoge Raad oordeelde dat, in het kader van een beroep
op overmacht, de bestuurder van de auto rekening moet houden met de mogelijkheid
dat de 'onvoorzichtige' voetganger, die voor hem niet onzichtbaar was, toch zal door-
lopen.

In het ABP/Winterthur-arrest^ werd een voetgangster, die met haar vriendin op een
fietspad Hep, aangereden door een (opgevoerde) bromfiets die vanuit tegenoverge-
stelde richting kwam en de plotseling naar links uitwijkende voetgangster niet meer
kon ontwijken. De Hoge Raad verwierp in dit arrest de algemene Stelling dat:

343. HR 22 mei 1992, NJ 1992, 527, VR 1992,94. Hartliefen Tjittes, NbBW, 1992, p. 67-68.
344. HR 26 maart 1976, NJ 1976, 393, VR 1976, 57.
345. Zie ook de noot van GJ. Schölten onder dit arrest, die stelt dat wanneer een bromfiets over dit

fietspad had gereden, wat dus wel is toegestaan, het arrest van het Gerechtshof vermoedelijk niet
was gecasseerd. . . . . . . . . .

346. HR24decemberl982,NJ 1983,443, VR 1983,40. '• - . A : ^ *.
347. HR 22 mei 1992, NJ 1992, 527, VR 1992, 94. .
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BS fi 'Een bromfietser die een op een fietspad rechtuit voortlopende voetganger wil «<:
passeren, rekening heeft te houden met de mogelijkheid dat de voetganger
zieh plotseling in zijwaartse richting zal begeven'.

In het Hoogwerkersbakje-arrest^ was een bestuurder van een vrachtauto tegen een
onder een viaduct hangend hoogwerkersbakje aangereden. Vanuit dit bakje werden
schilderswerkzaamheden aan het viaduct verricht. Tengevolge van deze aanrijding
raakte een van de schilders gewond. De rechtbank had geoordeeld dat op grond van
de concrete omstandigheden de vrachtwagenchauffeur het hoogwerkersbakje niet
kon hebben gezien. Daamaast was de vrachtwagen in de gegeven omstandigheden
voldoende voorzichtig geweest zodat van hem niet kon worden verwacht dat hij het
hoogwerkersbakje moet hebben gezien. Dit betekent dat volgens de rechtbank de
vrachtwagenchauffeur geen verwijt kan worden gemaakt, waarmee een beroep op
overmacht derhalve zal kunnen slagen. Deze uitleg van het begrip 'overmacht' in de
zin van artikel 31 WVW werd zowel door het Gerechtshof als door de Hoge Raad
niet als onjuist beschouwd.^'

In het arrest Plomp/Ketelaar"" was een fietser (Plomp) door het rode licht gereden
en op een kruising in botsing gekomen met een bus (Ketelaar), die met een snelheid
van 30 ä 35 km/u de kruising was genaderd en voor wie het licht op groen stond.
Ketelaar was daarbij zijn snelheid aan het minderen omdat even voorbij de kruising
een bushalte was waar Ketelaar wilde stoppen. Het Hof had geoordeeld dat aan de
zijde van Ketelaar sprake was van overmacht in de zin van artikel 31 (oud) WVW.
Ketelaar had zieh volgens het Hof niet verwijtbaar gedragen door met een ver-
minderde snelheid de kruising te naderen met de bedoeling om bij de bushalte direct
na de kruising te stoppen. De snelheid waarmee Ketelaar reed was derhalve niet on-
verantwoord. Verder behoefde Ketelaar in de gegeven omstandigheden geen reke-
ning te houden met de fout van Plomp, zijnde een volwassen fietser die ondanks het
beperkte uitzicht door het rode licht de kruising was opgereden. Deze beslissing van
het Hof werd door de Hoge Raad in stand gelaten."' - ,: .

In het arrest Wijnings/Van Halderen'" was een volwassen voetganger (Wijnings)
staande op de middenas van een drukke verkeersweg plotseling gevallen en aangere-
den door een passerende auto (Van Halderen). Wijnings werd aan het hoofd geraakt
door de buitenspiegel van Van Halderen en is enige tijd later aan haar verwondingen
overleden. Volgens de Hoge Raad had de Rechtbank ten aanzien van overmacht een

348. HR 20 november 1992, NJ 1993, 137.
349. In Hof Amsterdam, 26 januari 1995, VR, 1996, 67 werd daarentegen geen overmacht aangeno-

men in een soortgelijke ongevalssituatie omdat de vrachrwagenchauffeur de hoogwerker wel had
waargenomen.

350. HR 16 februari 1996, NJ 1996, 393, VR 1996, 195. - . , • . - . - .
351. Ziedaarover Hartlief, TvP, 1996, p. 1293-1294. •• •, ^ , ,
352. HR 5 december 1997, NJ 1998, 209 (Wijnings/Van Halderen). . . '



onjuiste maatstaf gehanteerd door te oordelen dat de afstand tussen Van Halderen en
Wijnings niet een ongebruikelijk körte was. De Hoge Raad: :.-".' ••* ,n>r..; sq

"Niet beslissend is of bedoelde afstand niet 'ongebruikelijk' was, maar of Van
Halderen rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de •• ,;i
afstand die zij tussen haar auto en de voetgangers heeft aangehouden. Indien ,- • ..;,>
zieh duidelijk zichtbaar op de as van de weg daar stilstaande voetgangers *._.,
bevinden - die aldus in een kwetsbare positie verkeren - een autobestuurder bij , .,,, ,
het bepalen van de afstand waarop hij zal passeren, mede rekening dient te
houden met hun mogelijk onverwachte gedragingen, waaronder readies op
het passeren van de auto zelf, waardoor die afstand op het iaatste ogenblik kan
worden bekort. Bij de beoordeling van het gedrag van de autobestuurder te ,
dier zake is mede van belang of hij in de gegeven verkeerssituatie die afstand ' '
ruimer heeft kunnen nemen dan hij heeft gedaanV*" ,J •'- '

•). ; ; .1 . - • , ••>.^;r*L -J-.-..:•.;•;-'„•

Samenvattend kan worden gesteld dat een beroep op overmacht in de zin van artikel
185 WVW (31 WVW oud) nog wel succes kan hebben, zij het in een beperkt aantal
gevallen."'* De bestuurder van het motorrijtuig dient daarbij allereerst aan te tonen
dat hem geen enkel verwijt treft. Hij mag dus zelf geen fouten hebben gemaakt. In
de tweede plaats dient de bestuurder rekening te houden met de fout van de fietser of
voetganger. De fout van de voetganger of fietser moet voor de bestuurder zo on-
waarschijnlijk zijn dat hij daar in de concrete omstandigheden geen rekening mee
kon houden. Dit betekent dat een bestuurder niet met alle fouten van de niet-gemoto-
riseerde weggebruiker rekening behoeft te houden. In de derde plaats moet worden
geoordeeld of de bestuurder met de aanwezigheid van een fietser of voetganger re-
kening had moeten houden.^"

3.2. DE EIGEN SCHULD BIJ ONGEMOTORISEERDEN VAN 14 JAAR EN OUDER: DE

50%-REGEL

Wanneer is vastgesteld dat een bestuurder van een motorrijtuig geen beroep kan
doen op overmacht, dient de \Taag te worden onderzocht of het niet-gemotoriseerde
slachtoffer (eigen) schuld heeft aan het ongeval. Sinds 1 januari 1992 is artikel 31

353. HRSdecember 1997, NJ 1998, 209, r.o. 3.4 (Wijnings/Van Halderen).
354. In HR 20 november 1992, NJ 1993, 137 (Hoogwerkersbakje) en HR 5 december 1997, NJ 1998,

209 (Wijnings/Van Halderen), wordt door de Hoge Raad nog ovenvogen dat een beroep op over-
macht niet is beperkt tot gedragingen van de fietser of voetganger boven 14 jaar voorzover deze
opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid opleveren. Zie recent nog: HR 17 november 2000,
NJ 2001, 260 (FBTO/Delta Lloyd).

355. Zie voor de hier weergegeven jurisprudentie en andere rechtspraak eveneens: Hartlief, TvP,
1996, p. 1292-1296; Bolt, VR, 1992, p. 175; Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheids-
recht, diss., p. 248-251; Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1992, p. 181-183; C.C. van Dam,
Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., p. 187-189; De Haas en Hartlief, Verkeersaan-
sprakelijkheid, p. 163-164.
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WVW lid 6 ' " komen te vervallen en is de algemene regeling van artikel 6:101 lid 1
BW van toepassing, waarbij de beslissing inzake de eigen schuld van het slachtoffer
in twee fasen verloopt. De eerste fase (hoofdregel) luidt:

'Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de
i •••'•"•-• benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd
^v<: door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in
•;u•'•.•• evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandig-
-.--,-j heden tot de schade hebben bygedragen'."' ,,, ,, . . .... i

Na de boordeling van deze wederzijdse causaliteit kan de rechter in een tweede fase
hierop een billijkheidscorrectie toepassen. Artikel 6:101 lid 1 BW stelt namelijk
verder:

.£.. '...dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt
,; , ,i of in stand blijft indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de
;... „ gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist'."* ,..';, .

In het arrest IZA/Vrerink^' is door de Hoge Raad de reikwijdte van de billijk-
heidscorrectie van artikel 6:101 lid 1 BW aangegeven met betrekking tot een aanrij-
ding tussen een volwassen fietser of voetganger en een motorrijtuig. Een 67-jarige
voetgangster werd op een oversteekplaats voor voetgangers aangereden door een au-
to die werd bestuurd door Vrerink. Deze was met een snelheid van 40 km/u de krui-
sing genaderd, waarvan de verkeerslichten een geel knipperlicht vertoonden. De
Hoge Raad:

'Wanneer de eigenaar van een motorrijtuig in beginsel krachtens artikel 31
WVW aansprakelijk is, omdat hij niet overmacht aannemelijk heeft gemaakt,
doch er wel een fout van de fietser of voetganger is, zonder dat evenwel
sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, eist de billijkheid
bij de verdeling van de schade over de betrokkenen dat tenminste 50 percent
van de schade ten laste van het motorrijtuig wordt gebracht wegens de verwe-
zenlijking van het daaraan verbonden gevaar. Dit brengt mee dat deze eige-

356. 'De rechter kan het bedrag der schadevergoeding beperken, wanneer aannemelijk is, dat het on-
' geval mede is te vvijten aan de schuld van iemand, voor wien de eigenaar of houder niet aanspra-

kelijk is'. Zie voor een arrest gebaseerd op dit artikel: HR 24 mei 1991, NJ 1991, 506 (Jacob
Kodde).

357. Zie Spier, LSA 1997, p. 15-23, voor een bloemlezing uit de lagere rechtspraak met betrekking tot
verkeersongevallen gebaseerd op artikel 6:162 BW. Zie ook Spier, Mon. Nieuw BW B-36, p. 8-
9.

358. Bouman, LSA 1997, p. 25-44 en p. 47-56 voor een bloemlezing uit de lagere rechtspraak na het
Ingrid Kolkman-arrest; Van Wassenaer van Catwijck en Jongeneel, Eigen schuld en mede-
aansprakelijkheid, p. 139-149; Spier, Mon. Nieuw BW B-36, p. 10-18.

359. HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 nt. CJHB.VR 1992,93 nt. vdH. . • .: •
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i (Mi; naar in ieder geval aansprakelijk is voor de helft van de schade van de fietser
7*i?o.l; of voetganger. Ten aanzien van de andere helft is in beginsel beslissend in

hoeverre de - foutieve - gedragingen van de eigenaar en de fietser of voetgan-
ger tot de schade hebben bijgedragen'.

In dit arrest wordt in feite artikel 6:101 lid 1 omgekeerd toegepast. De Hoge Raad
hanteert eerst de billijkheidscorrectie (tweede fase artikel 6:101 lid 1 slot), op grond
waarvan tenminste 50% van de schade voor rekening van de eigenaar van het motor-
rijtuig komt. De aanleiding hiervoor is gelegen in het enkele gevaar ('Betriebsge-
fahr') dat het rijden met een motorrijtuig op de weg meebrengt. Ten aanzien van de
andere helft van de schade wordt teruggekeerd naar de hoofdregel van artikel 6:101
lid 1, waarbij de schade op grond van de wederzijdse causaliteit wordt verdeeld.

De door het Hof toegepaste schuldverdeling, namelijk 1:4 in het voordeel van de
automobiliste, gaf volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvat-
t ing.^ Dit lijkt te betekenen dat de voetgangster in concreto 60% van haar schade
tegemoet kon zien, namelijk 50% billijkheid en 20% van de overige 50%. Deze uit-
leg aan het arrest, voor wat betreft de schadeverdeling voor de overige 50%, werd
door een groot deel van de commentatoren aangehangen.^'

In het arrest Anja Kellenaers'" werd door de Hoge Raad echter aangegeven hoe de
overwegingen in het arrest IZA/Vrerink moeten worden uitgelegd. Anja Kellenaers,
ten tijde van het ongeval 14 jaar en 8 maanden oud, reed met haar fiets vanaf het erf
van haar woonhuis zonder op te letten de straatweg op. Door haar snelheid nam zij
de bocht naar rechts te ruim en belandde op het midden van weg, waar zij in botsing
kwam met de auto van Sikes, die met een snelheid van 50 km/u op het midden van
de weg kwam aangereden. Op deze weg gold een maximumsnelheid van 80 km/u.

Het Hof achtte de automobilist Sikes volledig aansprakelijk voor de schade van An-
ja, daarbij ten onrechte verwijzend naar de rechtspraak van de Hoge Raad ten aan-
zien van kinderen beneden de 14 j aa r / " Op grond hiervan besloot de Hoge Raad tot
vernietiging van het arrest van het Hof daarbij overwegende:

360. Blijkens de overwegingen van de Hoge Raad had deze verhouding vooral betrekking op de scha-
deverdeling tussen de automobiliste en de regresnemende verzekeraar van het niet-
gemotoriseerde slachtoffer. Zie over het regres paragraaf 3.4.

361. Zie hierover onder anderen: Hijma, AA, 1992, p. 497-505; Hartlief, NJB, 1994, p. 353-356;
Brunner in zijn noot onder IZA/Vrerink, NJ 1992, 566.; Van Wassenaer van Catwijck, VR,
1994, p. 255-256; Spier, Preadvies NJV, 1996, p. 215-218; Bolt, VR, 1992, p. 178; Hartliefen
Tjittes, NTBR, 1992, p. 117; Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1992, p. 183; Van der Nat, LSA
1992, p. 79-82; Jordaans, Advocatenblad, 1992, p. 277-281; Hülst, NJB, 1992, p. 693-700.

362. HR 24 december 1993, NJ 1995, 236, nt. CJHB, VR, 1994, 52, nt. vWvC.
363. Zie daarover in de volgende paragraaf. . , . , , . , . . . , . . .



-»1.*V *Na verwijzing zal immers opnieuw moeten worden beoordeeld of en in
us* ., hoeverre in dit geval plaats is voor vermindering van de vergoedingsplicht in
,.,,,• ,. verband met de door hem ingeroepen eigen schuld van Anja aan het ongeval.
^'.jy. Volgens HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (IZA/Vrerink), zal daarbij op

grond van de in artikel 6:101 lid l BW bedoelde billijkheid ten minste 50%
van de schade ten laste van Sikes moeten worden gebracht. Ingevolge dat
arrest - zoals dit moet worden verstaan - zal vervolgens nog moeten worden

-:Kü*<r nagegaan of wellicht naar de maatstaven van die bepaling meer dan 50% van
'̂  de schade ten laste van Sikes moet worden gebracht, hetzij omdat zijn gedra-

gingen in verhouding tot die van Anja voor meer dan 50% tot de schade heb-
-*fc !**>•'• ben bijgedragen - wat in de vaststaande omstandigheden weinig voor de hand
f* ligt -, hetzij omdat de in artikel 6:101 lid l bedoelde billijkheid, in het licht
V) van alle omstandigheden van het geval, een zodanige verdeling eist dan wel
•lav 'j eist dat de schade geheel ten laste van Sikes komt. Bij deze billijkheidsafwe-

ging dient ook te worden gelet op de voormelde door het hof vastgestelde
omstandigheid betreffende de ontwikkeling van Anja'.

Uit dit arrest kan samen met het IZA/Vrerink-arrest het volgende worden opge-
maakt. Met betrekking tot de vergoeding van de eigen schade van het slachtoffer^
blijft het uitgangspunt dat de bestuurder van een motorrijtuig op grond van de bil-
lijkheid (artikel 6:lOl lid I in fine) voor 50% aansprakelijk is voor de schade van de
fietser of voetganger. Voor een eventuele vergoeding die hoger is dan 50% wordt ar-
tikel 6:101 echter opnieuw in zijn geheel in Stelling gebracht. Dit betekent dat aller-
eerst naar de wederzijdse causaliteit wordt gekeken (hoofdregel artikel 6:101 lid I).
Deze beoordeling van de causaliteit strekt zieh daarbij uit tot de vraag in hoeverre de
partijen aan het verkeersongeval hebben bijgedragen. Wanneer bijvoorbeeld de cau-
sale verhouding hissen Sikes en Anja Kellenaers l :4 bedraagt, zoals in IZA/Vrerink
het geval was, dan is Sikes slechts voor 20% aansprakelijk voor de schade van Anja
Kellenaers. Sikes zal echter op grond van de billijkheidscorrectie toch 50% van de
schade van Anja Kellenaers dienen te vergoeden. Indien echter de causale verhou-
ding omgekeerd is, namelijk 4:1 in het nadeel van Sikes, zal hij 80% van de schade
van Anja Kellenaers dienen te vergoeden. Is de verhouding 1:1 dan dient Sikes 50%
van de schade van Anja Kellenaers te vergoeden.^" Nadat een causale verdeling is
vastgesteld kan de rechter op grond van artikel 6:101 lid 1 opnieuw een billijk-
heidscorrectie toepassen gebaseerd op de bijzondere omstandigheden van het geval.
Daarbij kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de achtergebleven ontwik-
keling van een kind/" de mate van verwijtbaarheid van de gedragingen/" het feit

364. Voor het regres geldt een andere regeling. Zie daarover paragraaf 3.4. • : ,. > . .
365. Zie over deze uitleg: Hartlief, NJB, 1994, p. 353-356; Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1994,

p. 255-256; Hartlief, TvP, 1996, p. 1299-1306.
366. Deze mogelijkheid werd door de Hoge Raad in het Anja Kellenaers-arrest mede overwogen: "het

geval dat het betrokken kind de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, maar zieh qua ontwikke-
ling niet wezenlijk onderscheidt van een kind beneden de leeftijd van veertien jaar'. Zie HR 24
december 1993, NJ 1995, 236, r.o. 3.4.4.
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dat het slachtoffer bejaard of invalide is, het niet-functioneren van de verkeerslich-
ten"* en de eventuele ernst van het opgelopen letsel. De slachtofferbescherming van
artikel 185 WVW en de aan het rijden met een motorrijtuig verbonden gevaren zijn
in dat kader algemene toetsingselementen die reeds in de eerste billijkheidscorrectie
zijn verwerkt.

Samenvattend kan worden gesteld dat bij een verkeersongeval tussen een motor-
rijtuig en een voetganger of fietser ouder dan 14 jaar in de zin van artikel 185
WVW, de besruurder van het motorrijtuig, indien hij geen overmacht aannemelijk
kan maken, op grond van de billijkheid voor minimaal 50% aansprakelijk is voor de
schade van de fietser of voetganger. Dit is anders wanneer het gedrag van de fietser
of voetganger opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid meebrengt. De vraag of
de besruurder meer dan 50% van de schade van de fietser of voetganger dient te ver-
goeden, wordt beantwoord aan de hand van artikel 6:101 lid 1 BW, namelijk de we-
derzijdse causaliteit, de vraag in hoeverre partijen aan het verkeersongeval hebben
bijgedragen, en de in een tweede fase eventueel toe te passen billijkheidscorrectie.""

3.3. OVERMACHT EN EIGEN SCHULD BU KINDEREN JONGER DAN 14 JAAR: DE ' ' / **'•

1 0 0 % - R E G E L •'•' '

Aan het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw heeft de Hoge Raad in twee ar-
resten geregeld hoe de begrippen overmacht en eigen schuld bij fietsers of voet-
gangers jonger dan 14 jaar dienen te worden geinterpreteerd."' Deze beslissingen
komen neer op een vestiging van een risicoaansprakelijkheid zonder eigen schuld-

367. HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700-702, VR, 1995, 145-147. - ^ ,f 4--/ ' j v a :i
368. Zie daarover HR 19 Oktober 1990, NJ 1991, 7 (Frank Randag).
369. Zie Hartlief, TvP, 1996, p. 1306-1307; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p.

131-135. Zie over het Anja Kellenaers-arrest: Hijma, AA, 1994, p. 445-450; Spier, Preadvies
NJV, 1996, p. 214-215; Du Perron en Verduyn, VR, 1994, p. 65-68; De Haas en Hartlief, Ver-
keersaansprakelijkheid, p. 165-166.

370. Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 132-135; Van Wassenaer en Jongeneel,
Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid, p. 145-146. Bij deze afweging op basis van de billijk-
heid volgend op de causale verdeling, kan ingevolge HR 10 november 2000, NJ 2000, 718 (Le-
vob/Van den Bos), de omstandigheid dat een motorrijtuig in het verkeer voor andere verkeers-
deelnemers een bijzonder gevaar oplevert, nog aan de orde komen.

371. In eerdere arresten had de Hoge Raad al geoordeeld dat jonge kinderen door hun impulsiviteit en
onberekenbaarheid meer gevaar te duchten hebben van het gemotoriseerde verkeer dan vol-
wassen fietsers of voetgangers. Verder brengt volgens de Hoge Raad de strekking van artikel 31
WVW mee dat kinderen dienen te worden beschermd tegen de extra risico's van het gemotori-
seerde verkeer. Zie HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685, nt. GJS, VR, 1979, 61 (Ebele Dillema); HR
23 mei 1986, NJ 1987,482, nt. CJHB, VR, 1987,36 (Frank van Holsteijn); HR 20 februari 1987,
NJ 1987, 483, nt. CJHB, VR, 1987, 63 (Marcel Woestenburg). Zie over deze rechtspraak: Bou-
man, VR, 1987, p. 87; Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1989, p. 253-255; Hartliefen Tjittes,
VR, 1991, p. 1-2; Bouman, in Een Salomons oordeel, p. 35-38.
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verweer ten laste van de motorrijtuigbestuurder voor de schade van een fietser of
voetgangerbenedende 14jaar. / c •?„ • r • ; r i .•:>,. . :.• >i;-cis .-.cv

In het Ingrid Kolkman-arrest uit 1990*" ging het om de eigen schuldvraag. Daarin
werd Ingrid Kolkman (13 jaar) op een kruising aangereden door de bestelauto van
Loohuis. Ingrid was vrij plotseling de voorrangsweg overgestoken alwaar Loohuis
kwam aangereden. Loohuis had Ingrid wel zien staan maar niet verwacht dat zij zou
oversteken. Het beroep op overmacht van Loohuis werd verworpen met de Stelling
dat niet alleen op grond van de 'concrete gedragingen van de fietser' maar eveneens
uit de algemene ervaringsregels kan worden afgeleid dat Ingrid zal gaan oversteken.
Deze ervaringsregels hebben betrekking op hetgeen in het algemeen van fietsende
kinderen mag worden verwacht in een verkeerssituatie zoals die zieh in deze casus
voordeed. .

Met betrekking tot de eventuele eigen schuld van Ingrid Kolkman steh de Hoge
Raad voorop dat niet meer artikel 31 lid 6 WVW maar artikel 6:101 lid 1 (N)BW
beslissend is. Het Hof had daarbij wel de wederzijdse causaliteit (hoofdregel artikel
6:101 lid 1) toegepast, maar verzuimd om te onderzoeken of de billijkheid een ande-
re verdeling eist (correctie, tweede fase artikel 6:101 lid 1). Ten aanzien van dit laat-
ste verwijst de Hoge Raad naar eerdere uitspraken betreffende zeer jeugdige kinde-
ren."* Hierin is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig bij een aanrijding met
een jeugdige verkeersdeelnemer op grond van de billijkheid in beginsel volledig
aansprakelijk is voor de schade van het kind, ook wanneer de gedragingen van het
kind hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. De Hoge Raad verwijst
verder naar de impulsiviteiten onberekenbaarheid van jonge kinderen, het grotere
gevaar waaraan zij zijn blootgesteld en de strekking van artikel 31 WVW die kinde-
ren beoogt extra te beschermen tegen de gevaren van het gemotoriseerde verkeer,
waarvoor een verplichting tot verzekering bestaat. De Hoge Raad vervolgt met de
volgende overweging:

'Dit uitgangspunt - waarbij mede in aanmerking moet worden genomen dat de
gevolgen van een aanrijding in het bijzonder wanneer het, zoals in deze zaak,
om blijvend lichamelijk letsel gaat, juist voor kinderen uitzonderlijk ingrij-
pend zijn - dient ook voor een kind van de leeftijd als in deze zaak aan de orde

- is, als juist te worden beschouwd, waarbij mede betekenis toekomt aan de om-
" standigheid dat in artikel 6:164 (N)BW een leeftijdsgrens van veertien jaren

•jfi'.-i ; met betrekking tot de aansprakelijkheid van kinderen in het algemeen is aan-
vaard. Op grond van een en ander moet worden geoordeeld dat in een geval
als het onderhavige de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel volledig aan-

372. HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 nt. CJHB, VR 1992, 93nt. vWvC. Zie hierover Hijma, AA, 1991,
p. 64-71.

373. HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685, VR 1979, 61 (Ebele Dillema); HR 20 febniari 1987, NJ 1987,
483, VR 1987, 63 (Marcel Woestenburg).



92

"fa IW sprakelijk is en dat van een vermindering van de schadevergoeding op grond
van gedragingen van het kind slechts sprake kan zijn, wanneer die gedragin-
gen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid ter zake van die aanrijding

r : , , , ^ i o p l e v e r e n ' . ^ r « , ,-, ;, ,--,..••:; • •.,.!••;... ' " > « ' ; ;• , .,• , r ^ « - ' : . " , * : v . : i : . « • ; ; v.

In het Marbeth van Uitregt-arrest"'* dat de Hoge Raad in 1991, een jaar na het Kolk-
man-anest wees, Staat de overmachtsvraag in de zin van artikel 31 WVW centraal.
De 10-jarige Marbeth van Uitregt rijdt vanuit de uitrit van een woonhuis, zonder op
te letten de weg op, waama zij wordt aangereden door de van rechtskomende auto
van De Backer, die met de plaatselijke situatie bekend is. .̂  ,;;/-;>•'. -v;? r-!s v

De Hoge Raad verwijst opnieuw naar eerdere rechtspraak waarin een ontwikkeling
is waar te nemen naar een betere bescherming van met name kinderen bij een ver-
keersongeval met een motorrijtuig en sluit aan bij het hiervoor beschreven Ingrid
Kolkman-arrest, waarin de eigen schuld van het kind aan de orde was. De Hoge
Raad overweegt vervolgens:

i - . i . ' ; ;d

,..;, 'De vraag of en wanneer gedragingen van een kind overmacht in de zin van >
artikel 31 lid 1 WVW opleveren, hangt ten nauwste samen met die of en wan-
neer zulke gedragingen in het kader van artikel 31 lid 6 WVW van deze
bepaling behoren te leiden tot een vermindering van de aansprakelijkheid. Bij
aanrijdingen tussen een motorrijtuig en een niet door dat motorrijtuig vervoerd

>•'•"•• kind beneden de veertien jaar moet derhalve - afgezien van gevallen van opzet
•-•'• of aan opzet grenzende roekeloosheid - worden aanvaard dat fouten van het -
*'•' ''"" kind die hebben bijgedragen aan de aanrijding - in de woorden van artikel ••*
•••'• <•"' 6:162 lid 3 (N)BW - voor rekening van de bestuurder komen en voor hem
•:•>.-• geen overmacht opleveren.
vt-v-?: i

\>{s .! . Het betekent voorts dat het voor de aansprakelijkheid op grond van artikel 31
lid 1 niet ter zake doet of de bestuurder van het motorrijtuig het kind al dan
niet vöör de aanrijding heeft waargenomen [zoals nog wel van belang is
geacht in Frank van Holsteijn MvD], respectievelijk of de bestuurder met de
mogelijke aanwezigheid van kinderen rekening had moeten houden'. . ...

Samenvattend kan worden gesteld dat met de arresten Ingrid Kolkman en Marbeth
van Uitregt het risico van een aanrijding met een kind beneden de 14 jaar geheel
voor rekening van de bestuurder van een motorrijtuig is gebracht. Dit betekent dat
bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een kind de eigen schade van het kind
volledig zal worden vergoed. Alleen wanneer het gedrag van het kind opzet of aan

374. HR 31 mei 1991, NJ 1991, 721, nt. CJHB, VR 1991, 119, nt. vWvC. Zie daarover Hartlief,
NTBR, 1992, p. 70-73.
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opzet grenzende roekeloosheid oplevert zal een uitzondering op deze risicoaanspra-
kelijkheid mogelijk *"

3.4. DE POSITIE VAN DE VERHAALZOEKENDE VERZEKERAAR >

5.4.7. Gee« a/gemewe i/Z/yÄrne/rfrco/recrte /en Z>eAoeve van <fe regreswemer 4 •" • -"•

De vraag of regresnemende particuliere en sociale verzekeraars op dezelfde wijze als
de slachtoffers zelf profiteren van de bescherming van verkeersslachtoffers, is pas
recent door de Hoge Raad beantwoord. In de periode voor 1990 werd veelal geen
onderscheid gemaakt tussen de vordering van de gesubrogeerde verzekeraar en het
slachtoffer zelf. In het Ebele Dillema-arrest"* kwam de op de billijkheid ten aanzien
van de eigen schuld van het kind gebaseerde beslissing ten goede aan de vordering
van het uitkeringsorgaan dat in eerste instantie de schade van het kind had vergoed.
De Hoge Raad gaf hierbij echter niet aan of de eigen vordering van het kind een ge-
lijke billijkheidswaarde had als de vordering van het ziekenfonds. Pas in het Ingrid
Kolkman-arrest gaat de Hoge Raad meer concreet in op de positie van de regresne-
mende sociale verzekeraars. In een obiter dictum wordt door de Hoge Raad gesteld:

'Dat in het midden kan blijven of hetzelfde [de bescherming van kinderen in
de zin van artikel 31 WVW, MvD] behoort te gelden in het geval dat het kind
terzake van zijn schade een uitkering heeft ontvangen van een particuliere of

• • sociale verzekeraar en deze vervolgens voor de uitgekeerde bedragen verhaal
. op de eigenaar van het motorrijtuig zoekt, in welk geval de belangen van het

kind zelf bij de uitslag van voormeld billijkheidsoordeel niet daadwerkelijk
zijn berrokken. In dit geding is immers uitsluitend de bescherming van het
aangereden kind aan de orde'."' ,, , , .

In het arrest IZA/Vrerink geeft de Hoge Raad een negatief antwoord op de vraag of
de bescherming van artikel 31 WVW ook opgaat voor de vordering van de regres-
nemende sociale verzekeraar. De billijkheidsoverwegingen zijn voornamelijk be-

375. Brunner in zijn noot onder het Marbeth van Uitregt-arrest, NJ 1991, 721. Zie ook Hartlief, TvP,
1996, p. 1288-1292; Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1994, p. 254-255; Bolt, VR, 1992, p.
176-178; Hartliefen Tjittes, VR, 1991, p. 2-4; Spier, Preadvies NJV, 1996, p. 212-213; Van
Wassenaer van Catwijck, VR, 1992, p. 181-182; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprake-
lijkheid, p. 126-128; Van der Nat, LSA 1992, p. 67-75; Van Wassenaer van Catwijck en Jonge-

' neel, Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid, p. 143-145; Hartliefen Tjittes, NTBR, 1992, p.
115-116; Bouman, in Een Salomons oordeel, p. 41-44, De Haas en Hartlief, Verkeers-
aansprakelijkheid, p. 162-163.

376. HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685, VR 1979, 61.
377. HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720, slot r.o. 5.3. Zie daarover onder anderen: Van Wassenaer van

Catwijck, noot bij het Ingrid Kolkman-anest, VR 1990, 174; Hartliefen Tjittes, VR, 1991, p. 3;
Hijma, AA, 1991, p. 70-71; C.C. van Dam, Kwartaalbericht Nieuw BW, 1990, p. 130; Bouma,
LSA 1992, p. 37-39.



doeld voor het niet-verzekerde slachtoffer dat beschermd moet worden tegen de ge-
varen van het autoverkeer, waarvoor ingevolge de WAM-wet een verplichting tot
verzekering bestaat. De Hoge Raad:

•'. M ' l V M ; . .'• i \ .-•., - . ' . 1 ! • ; r r , ; ~ / v • f j r v ; '-. '

'Dit billijkheidsargument verliest evenwel zijn gewicht in geval de schade van
het slachtoffer ten laste van een verzekeraar is gekomen, omdat het risico aan
de zijde van het slachtoffer, zij het tegen een betaling van een premie, reeds

,r. door middel van een verzekering is gespreid'"* ... ^ ^ j ^ , , ^ , ^ )c^- , r

De Hoge Raad verwijst daarbij naar Tijdelijke regeling verhaalsrechten van artikel
6:197 BW, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de vordering van het
slachtoffer zelf en van de regresnemende verzekeraar. Op basis van deze regeling
kan door de regresnemende verzekeraars geen beroep worden gedaan op de risico-
aansprakelijkheden van titel 6.3. van het BW, die voornamelijk dienen ter bescher-
ming van de belangen van het slachtoffer."'

• * w . . . . . . . • _ ' ' • i J i ' - ' * * * " : * . ~ ' ; !J - • . \ - ^ ' . ' -

3.4.2. De concrete 6eooraWmg va/i </e von/en'wg van a*e regreswemer ^ - . .-

In een zestal arresten^° is door de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag
hoe de vordering van de regTesnemende verzekeraar in het licht van artikel 185
WVW moet worden beoordeeld. In de arresten van 2 juni 1995 steh de Hoge Raad
voorop dat de billijkheidsregels (100% bij kinderen en 50% bij volwassenen) betrek-
king hebben op de verhouding tussen de verplicht verzekerde motorrijtuigbestuurder
en de niet-verzekerde fietser of voetganger die anders de schade zelf zou moeten
dragen. Vervolgens herhaalt de Hoge Raad de overweging uit het IZA/Vrerink-
arrest, waarin werd gesteld dat de billijkheid niet van toepassing is voor de gevallen
waarin het niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer wel over een eigen verzekering
beschikt die de schade vergoed. De Hoge Raad wijst vervolgens een gelijke behan-
deling van de vordering van het slachtoffer zelf en de vordering van de regresne-
mende verzekeraar af met de overweging:

'Mede in aanmerking genomen dat beide (billijkheids)regels de resultante zijn
van dezelfde rechtsontwikkeling (vgl. het arrest van 1992 rov. 3.7.) bestaat

378. HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566, r.o. 3.8.
379. Zie Parlementaire geschiedenis Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1404; Van Maanen en Römers, De

Tijdelijke regeling verhaalsrechten, p. 5-61; Van Maanen, Onrechtmatige daad (losbladig), Art.
197, aant. 1-13; Bouma, LSA, 1992, p. 27-37; Tjittes, NbBW, 1992, p. 10-12; Hartliefen Tjittes,
NTBR, 1992, p. 118-120; De Haas en Hartlief, Collectivering en institutionalisering van regres,
p. 39-44.

380. HR2juni 1995, NJ 1997,700-702, VR 1995,145-147 nt. HAB; HR 5 december 1997, NJ 1998,
400-402, VR 1998, 28-30. Zie daarover De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 168-
171; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 18-19; Hartlief
en Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 144-147. , ; ._•••; .
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voor een uiteenlopend regime ten aanzien van regresvorderingen dan ook geen
genoegzame rechtvaardiging'.

De Hoge Raad geeft vervolgens aan hoe de regresvordering na verwijzing dient te
worden beoordeeld, namelijk via de overmacht van artikel 185 WVW en de eigen
schuld van artikel 6:101 lid 1 BW. Omtrent de overmacht wordt door de Hoge Raad
geen toelichting gegeven, maar voor de beoordeling daarvan kan volgens Hartlief
worden verwezen naar het 'rechtens geen enkel verwijt'-criterium uit het ABP/Win-
terthur-arrest,^' alsmede naar de overwegingen in het Plomp/Ketelaar-arrest.*"
Wanneer het beroep op overmacht faalt komt het eigen schuldverweer aan de orde.
Hiervoor gelden niet de 100%- en de 50%-regel, maar is volgens de Hoge Raad in
beginsel de hoofdregel van artikel 6:101 lid 1 beslissend. Dit betekent dat een causa-
liteitsafweging moet worden gemaakt tussen de mate waarin enerzijds het gedrag
van het slachtoffer en anderzijds de wijze van rijden van de bestuurder van het mo-
torrijtuig aan het ongeval hebben bijgedragen. De Hoge Raad:

'Bij deze beoordeling komt het derhalve niet aan op de verwijtbaarheid van
een en ander. Weliswaar zal, naarmate de gedraging gevaarlijker is, de mate
van verwijtbaarheid doorgaans toenemen, maar noodzakelijk is dit niet. Met
name ten aanzien van jeugdige kinderen kan het geval zieh zeer wel voordoen
dat sprake is van hoogst gevaarlijk weggedrag, dat aan het kind nochtans niet
kan worden verweten, gezien zijn - aan zijn leeftijd eigen - beperkte inzicht in
het aan zijn gedragingen verbonden gevaar en zijn beperkt vermögen zieh
naar dat inzicht te gedragen. ., !.-•:;..•: -•-.-.:

Beoordeling van de mate van verwijtbaarheid komt eerst aan de orde bij
toepassing van de in artikel 6:101 lid tevens vervatte billijkheidscorrectie.
Niet uitgesloten is dat ook in gevallen als het onderhavige voor zodanige
toepassing grond bestaat'.*"

Met name naar aanleiding van de laatste zin werd in de commentaren op deze arres-
ten de vraag gesteld welke rol artikel 6:101 BW en vooral de daarin vervatte billijk-

381. HR 22 mei 1992, NJ, 1992, 527, VR 1992, 94.
382. HR 16 februari 1996, NJ, 1996, 393, VR 1996, 195. Hartlief, TvP, 1996, p. 1314-1315. Zie ook

paragraaf2.1 van dit hoofdstuk.
383. HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700-702, VR 1995, 145-147. Zie C.C. van Dam, NbBW, 1995, p. 96-

98; Hijma, WPNR 6216, 1996, p. 199-200; Hartlief, TvP, 1996, p. 1310-1320; Spier, noot bij
HR2juni 1995, RvdW 1995, 118, A & V, 1995, p. 119-121. In het vervolg op HR 2 juni 1995,

- NJ 1997 (Klaverblad/IZA) heeft het Hof Arnhem 16 november 1999, NJ 2000, 727, geoordeeld
dat op basis van de causaliteitsafweging van artikel 6:101 de gedragingen van de fietster voor
60% en de wijze van rijden van de autobestuurder voor 40% aan de schade van de fietster heb-
ben bijgedragen. In het kader van billijkheidscorrectie oordeelde het Hof dat de over en weer te
maken verwijten van de fietster en de autobestuurder tegen elkaar opwegen, zodat voor een an-
dere verdeling op basis van de bülijkheid geen aanleiding bestaat.
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heidscorrectie speelt binnen de regresprocedure.^'* In een drietal recente arresten
heeft de Hoge Raad zieh hierover uitgesproken.^'^'

Volgens de Hoge Raad is voor de bescherming van de fietser en voetganger in het
gemotoriseerde verkeer een soort 'standaardisering' aanvaard, waarbij op basis van
de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 BW de 100%-regel (voetgangers en fletsers
beneden 14 jaar) respectievelijk de 50%-regel (fietsers en voetgangers boven 14
jaar) geldt. Bij deze 'standaardisering' wordt door middel van een belangenafweging
rekening gehouden met het grote gewicht van het persoonlijke belang van het niet-
gemotoriseerde slachtoffer zelf en het maatschappelijke belang van een behoorlijke
slachtofferbescherming in vergelijking met de belangen van het gemotoriseerde ver-
keer.^ Verder draagt een 'standaardisering' bij aan de behoefte van een vlotte vast-
stelling van de aansprakelijkheid. Met betrekking tot de vordering van de regresne-
mer wordt door de Hoge Raad overwogen dat:

'Bij regresvorderingen is evenwel voor een standaardisering als die van voor-
melde rechtspraakregels geen plaats. Voor wat betreft het gedrag waarvoor
regres genomen wordt, heeft het slachtoffer zijn schade vergoed gekregen. Er
is hier derhalve geen reden om, in verband met de persoonlijke belangen van
het slachtoffer en het maatschappelijk belang van een goede slachtoffer-
bescherming, aan de omstandigheden aan de zijde van het kind het zeer zware
gewicht toe te kennen dat tot de 100%-regel heeft geleid, onderscheidenlijk
aan de omstandigheden aan de zijde van het volwassen, niet-gemotoriseerde
verkeersslachtoffer het zware gewicht dat tot de 50%-regel heeft geleid. Ook
is hier aan een zodanige standaardisering minder behoefte. In gevallen als het
onderhavige staan doorgaans, zoals ook hier, twee verzekeraars tegenover
elkaar, zulks in verband met de wettelijke verplichting aan de zijde van het
motorrijtuig om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrij-
tuig in het verkeer aanleiding kan geven, door verzekering te dekken. Verze-
keraars moeten in beginsel in Staat worden geacht om zelf door collectief
overleg tot de door hen nodig geachte mate van standaardisering te komen'. ;

384. Naast vragen als: Profiteren de regresnemers nu wel of niet van de bijzondere bescherming voor
niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers?; Wat is de betekenis van de toepassing van een billijk-
heidscorrectie binnen een regresprocedure? Zie daarover Hartlief, VR, 1998, p. 258; Bouman,
LSA 1997, p. 39-41; Bouman, noot bij H.R. 2juni 1995, VR, 1995,147, p. 284-285; Hijma.AA,

• 1996, p. 38-40; Spier, in Regresrechten, Afschaffen, handhaven of uitbreiden, p. 41-44; Hartlief
en Tjittes, NTBR, 1996, p. 32-34; Hartlief, NJB, 1996, p. 1047-1050.

385. HR 5 december 1997, NJ 1998, 400-402, VR 1998,28-30. Zie daarover Van den Brink, NbBW,
1998, p. 26-28.

386. De Hoge Raad verwijst hiermee naar artikel 3:12 BW: 'Bij de vaststelling van wat redelijkheid
en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen,
met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke be-
langen, die bij het gegeven geval zijn betrokken'. . - • , - . •.•.., , ;,•
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De Hoge Raad geeft vervolgens aan hoe een regresvordering binnen het kader van
artikel 6:101 BW, met name voor wat betreft de billijkheidscorrectie, moet worden
beoordeeld: ....,-. .•:..••.•-,, , . I . T » « * I » - . . » , : j ^ s . r i -

'Het voorgaande brengt mee dat er voor regresvorderingen onvoldoende reden
• ; is om aan de toepassing van de maatstaven van art. 6:101 lid I door bijzonde- ^

re, in de rechtspraak ontwikkelde regeis nader vorm te geven. Zoals in de ar-
resten van 2 juni 1995 is overwogen, leidt dit ertoe dat na de door dit artikel „^ ,
primair geeiste causaliteitsafweging ook de daarin opgenomen billijkheidscor- "_,'

"*' rectie nog aan de orde kan komen en dat zulks - anders dan het middel voor-
'''*•' Staat - niet beperkt is tot 'uitzonderlijke omstandigheden'. Rekening moet hier
-"'"' derhalve worden gehouden met alle relevante omstandigheden zowel aan de
--'' zijde van de bestuurder als aan de zijde van het verkeersslachtoffer, waaronder '* *"

zowel de ernst van ieders fout als de mate waarin zijn gedragingen hem kun- * - ' •
nen worden verweten. Het gewicht dat in dit verband aan dergelijke omstan-
digheden aan de zijde van het slachtoffer toekomt, is evenwel van geheel «si
andere orde dan het zeer zware, onderscheidenlijk zware gewicht dat voor ,,•;•
vorderingen van het slachtoffer zelf tot de 100%-regel, onderscheidenlijk de •
50%-regel heeft geleid. De billijkheidscorrectie zal in de onderhavige gevallen ,
doorgaans slechts tot bijstelling van beperkte omvang van het resultaat van de
causaliteitsafweging kunnen leiden'.

De onderhavige casusposities hadden betrekking op verkeersongevallen tussen mo-
torrijtuig en een niet-gemotoriseerd verkeersslachtoffer dat jonger was dan 14
jaar,*" zodat de Hoge Raad in dat kader overweegt: ,

'In geval van een kind van de leeftijd van minder dan veertien jaar kan een
dergelijke bijstelling met name geboden zijn, indien juist het beperkte inzicht
van het kind in het aan zijn gedragingen verbünden gevaar en het beperkte
vermögen zieh naar dat inzicht te gedragen in overwegende mate tot het ont-
staan van de aanrijding hebben bijgedragen, en zonder bijstelling een resultaat
zou ontstaan dat onvoldoende recht doet aan het feit dat juist door dit beperkte
inzicht en beperkte vermögen aan het kind nauwelijks een verwijt van zijn
gedragingen kan worden gemaakt, terwijl het falen van een beroep op over-
macht aan de zijde van het motorrijtuig hier implieeert dat aan de bestuurder
daarvan rechtens in elk geval enig verwijt te maken valt'.'*'

Voor de vordering van de regresnemer geldt derhalve het 'normale' regime van arti-
kel 6:101 BW, waarbij na toepassing van de causale afweging ook 'ten behoeve van
het slachtoffer' een billijkheidscorrectie aan de orde kan komen. Daarbij moeten
over en weer (slachtoffer en bestuurder) alle relevante omstandigheden worden mee-
gewogen, waaronder de ernst van ieders fout en de mate waarin zijn gedragingen

387. Zie HR 5 december 1997, NJ 1998,400-402.
388. HR 5 december 1997, NJ 1998, 400, r.o. 3.6 en 3.7.



hem kunnen worden verweten. Volgens de Hoge Raad zal echter een billijkheidscor-
rectie 'doorgaans' tot een beperkte bij Stelling van de causale verdeling leiden, waar-
mee derhalve het gewicht van de eerder genoemde omstandigheden wordt be-
perkt.»'

3.4.3. De u/7/eg va«//arr/j'e/'° . ^ s.«u,, • ' ' ^ • ! - " - ' " ' '

Hartlief illustreert de wijze van beoordeling van de regresvordering met behulp van
het geval Anja Kellenaers,'"' waarover na verwijzing door het Hof van Den Bosch
werd geoordeeld.^ Het Hof wees uiteindelijk de vordering van het slachtoffer zelf
volledig toe. De basis hiervoor werd gevormd door de individuele billijkheidscorrec-
tie van artikel 6:101, in casu de achtergebleven ontwikkeling van het meisje en de
ernst van het letsel.

Hoe zou nu in dit geval worden geoordeeld indien het een vordering van de regres-
nemende ziektekostenverzekeraar betreft? Uitgaande van een causale verdeling van
1:2, komt Hartlief tot een toewijzing voor 33% van vordering van de regresnemer.
Deze zal echter, met een verwijzing naar de '5 december'-arresten, pleiten voor een
correctie op voomoemde verdeling en kan daarbij volgens Hartlief in de casus van
Anja Kellenaers de volgende omstandigheden aanvoeren:

'a) de beperkte mate van verwijtbaarheid aan de kant van het meisje nu zij
slechts 14 jaar is en meisjes van die leeftijd zieh niet steeds naar het in
beginsel wel bij hun aanwezige inzicht in de gevaren van hun verkeersge-
drag kunnen gedragen.

b) de beperkte mate van verwijtbaarheid aan de kant van dit meisje in het bij- •"
zonder nu zij geestelijk en lichamelijk is achtergebleven in haar ontwikke-
ling ten opzichte van leeftijdsgenootjes.

c) de ernst van de gevolgen'. V ' ' ' • ' ' • » • i ^ ' T ' ' ' - "

Hartlief meent dat in ieder geval de 'subjectieve' omstandigheden b en c niet tot een
correctie ten behoeve van de regresnemer kunnen leiden, waardoor alleen de objee-
tieve omstandigheid a resteert. Dit wordt volgens hem ook door de Hoge Raad ge-
suggereerd, maar daarbij wordt gesteld dat de correctie doorgaans beperkt blijft in

389. Hartlief, VR, 1998, p. 260, meent dat met deze overweging in het regres geen sprake meer is van
de toepassing van het normale 6:101 regime. 'De omstandigheid dat het niet om het slachtoffer
zelf gaat, maar om een regresnemer kleurt dat normale regime'.

390. Hartlief, VR, 1998, p. 257-261. Zie ook Hartlief en Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p
147-151.

391. HR 24 december 1993, NJ 1995,236, VR 1994,52. ~ ^ : ^ :•>:./.!•>'..
392. Hof Den Bosch, 22januari 1997, VR 1997,63, p. 94-95. i . - : .-•.-::.
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haar gevolgen.^ Hartlief stelt dat hierdoor in het geschetste geval uiteindelijk 40,
45 of 50% zal moeten worden voldaan, waardoor naar het oordeel van de Hoge Raad
een meer bevredigende oplossing resulteert dan wanneer alleen naar de causale ver-
deling wordt gekeken."*

Hartlief vraagt zieh echter af of in regresvorderingen niet beter op basis van de cau-
sale verdeling kan worden afgerekend, waarbij alleen in zeer bijzondere gevallen
plaats is voor een billijkheidscorrectie.^ Hij erkent dat een onderzoek naar de cau-
sale verdeling niet eenvoudig is,"* maar wanneer daarbij alleen wordt gekeken naar
de mate van de objeetieve gevaarzetting kan dit een vlotte afhandeling bevorderen
en leiden tot een kostenbesparing.*'" Het meewegen van de verwijtbaarheidsvraag
zal naar de mening van Hartlief de regresprocedure (onnodig) compliceren,"' hoe-
wel daarbij volgens Spier in beginsel geen extrafeitenonderzoek noodzakelijk is.'"'

Samenvattend kan worden gesteld dat de Hoge Raad met de voornoemde reeks ar-
resten een sluitende rechtsontwikkeling heeft willen bereiken ten aanzien van artikel
185 WVW. Kinderen tot 14 jaar krijgen hun schade voor de volle 100% vergoed,
tenzij hen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid kan worden tegengeworpen.
Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers boven 14 jaar krijgen op grond van de bil-
lijkheid 50% van hun schade vergoed.'"''' Voor een eventueel hogere vergoeding
geldt het stappenplan van artikel 6:101 lid 1 BW met een causale verdeling plus een
eventuele billijkheidscorrectie op grond van de bijzondere omstandigheden van het
geval. De regresnemende sociale verzekeraars die de schade aan het slachtoffer heb-

393. Zie hierover ook Hijma in zijn noot bij HR 5 december, 1997, NJ 1998,402, sub 6. •'>••• • •••
394. Hartlief, VR, 1998, p. 260. Volgens Hijma in zijn noot bij HR 5 december 1997, NJ 1998, 402

sub 8, zal in veel gevallen de regresvordering voor ongeveer 50% worden toegewezen.
395. Zie ook Hartlief, NJB, 1996, p. 1049-1050; Bouman, LSA 1997, p. 40-41. Anders: Hijma in noot

bij HR 5 december 1997, NJ 1998,402, sub 5. en A-G Hartkamp, Conclusie bij HR 5 december
1997, NJ 1998, 400, sub 7, die geen voorstander zijn van een dergelijk 'derde' regime en daaren-
tegen menen dat regresnemers eenzelfde beroep op de billijkheidscorrectie toekomt als aan ande-
re rechtssubjeeten vöör de ontwikkeling van de 100%- en 50%-regel.

396. Hartlief, VR, 1998, p. 261, noot 22; J. Spier, LSA 1997, p. 16-21, met voorbeelden uit de lagere
rechtspraak.

397. Hartlief, VR, 1998, p. 260; Hartliefen Tjittes, NTBR, 1996, p. 32.
398. Hartlief, VR, 1998, p. 260. Anders: A-G Hartkamp, in zijn conclusie voor HR 5 december 1997,

NJ 1998,400 sub 7, die meent dat voor de enkele beantwoording van de causaliteitsvraag nu ook
in elk verhaalsdossier een individuele beoordeling op basis van de feiten nodig is. Daarnaast zal
het altematief, namelijk een bijzonder regime voor regresnemers, volgens hem niet tot eenvou-
diger resultaten leiden dan het gewone regime van artikel 6:101. ,. - . . r - .-. .,,-/

399. Spier, in Regresrechten, Afschaffen, handhaven of uitbreiden, p. 43. '
400. Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 17-18, wijzen in dit

verband op de 'gevaarzettingsgrondslag' van artikel 185 WVW, op basis waarvan niet-gemotori-
'!.'"'' seerde verkeersslachtoffers worden beschermd tegen de risico's van het gemotoriseerde verkeer.

Deze bescherming reikt verder naarmate de risico's groter zijn danwel de gevolgen ingrijpender
zijn, met name ten aanzien van kinderen.
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ben uitgekeerd kunnen geen beroep doen op de 100%- en 50%-regel. Voor hen geldt
dat ten aanzien van het concrete ongeval moet worden beoordeeld of overmacht in
de zin van artikel 185 WVW aan de zijde van de bestuurder kan worden aangeno-
men. Wanneer dit niet het geval is, dient artikel 6:101 lid 1 BW in zijn geheel te
worden toegepast. Hierbij geldt dat na het oordeel over de causale verdeling voor
een billijkheidscorrectie ten behoeve van het slachtoffer, ondanks het feit dat alle re-
levante omstandigheden moeten worden meegewogen, doorgaans een beperkte
ruimte bestaat.

4. De literatuur en de verkeersaansprakelijkheid ^ ••-.

4 . 1 . I N L E I D I N G ' i . - i 3 < > i 3 S . = -' v : i v : , - : q "-"v .,,••;• j i , , ;,.• , / ' ,•;..• ;•::•: : - ) r « •; '. M : . .

De discussie in de literatuur over de verkeersaansprakelijkheid gaat ruim dertig jaar
terug in de tijd en werd voor een belangrijk deel op gang gebracht door Bloember-
gen in zijn oratie*"' en later ook door Van Wassenaer van Catwijck in zijn disserta-
tie.*^ Beide auteurs hebben decennia lang gepleit voor een hervorming van de ver-
keersaansprakelijkheid in Nederland. In hun vele publicaties hebben zij zieh sterk
gemaakt voor een betere bescherming van verkeersslachtoffers die naar hun mening
onvoldoende was vormgegeven en waarbij verkeersslachtoffers vaak onvoldoende
werden gecompenseerd.'*" Bloembergen meende dat een systeem van aan-
sprakelijkheid gecombineerd met een verplichte WAM-verzekering te beperkt was
om de doelstelling van slachtofferbescherming te verwezenlijken.'"* Daamaast wa-
ren naar zijn mening de kosten van uitvoering van het aansprakelijkheidssysteem
zeer hoog, omdat het slachtoffer in een vaak langdurige en ingewikkelde aansprake-
lijkheidsprocedure moest aantonen dat de veroorzaker schuld had aan het ongeval.*"
In de visie van Van Wassenaer was het geldende regime van verkeersaansprakelijk-
heid te traag, verouderd en was de uitkomst dermate onvoorspelbaar dat veelal spra-
ke was van een loterij. Hoewel de voorzieningen aan de kant van de benadeelde

401. Bloembergen, Naar een nieuw ongevallenrecht, p. 1-31.
402. Van Wassenaer van Catwijck, Eigen schuld, 1971, p. 23-26, waarin hij als een eerste stap op weg

naar een verkeersverzekering pleitte voor de afschafflng van eigen schuld voor de letselschade
van het niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer. Dit betekende dat bij een verkeersongeval door
de WAM-verzekeraar geen beroep meer kon worden gedaan op de eigen schuld van de bena-
deelde, behoudens opzet of grove schuld en met uitzondering van zaakschade. Zie ook Van Was-
senaer van Catwijck, Verkeersschade en eigen schuld, Symposium, 1972, p. 21-43.

403. Van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering, p. 8, berekende dat in 1975 naar schatting
19% van de totaal in het verkeer geleden personenschade onvergoed bleef.

404. Andere doelstellingen van een vergoedingssysteem voor verkeersschade zijn volgens Bloem-
bergen de spreiding van de schade, de vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker, de preventie
van verkeersongevallen, de allocatie van kosten en efficientie. Zie Bloembergen, Naar een nieuw
ongevallenrecht, p. 14-17 en NJB, 1973, p. 963-965.

405. Zie Bloembergen, Naar een nieuw ongevallenrecht, p. 14-17enNJB, 1973, p. 963-965.
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veelal zorg droegen voor de schadevergoeding, vertoonden ook deze eerste partij
verzekeringen de nodige tekortkomingen. Volgens Van Wassenaer bleven bepaalde
groepen slachtoffers, zoals zelfstandigen, huisvrouwen en jeugdigen vaak van ver-
goeding verstoken. , .

Zowel Bloembergen als Van Wassenaer hebben in hun geschritten als altematief
voor een systeem met aansprakelijkheid gepleit voor de invoering van een vorm van
een verkeersverzekering. Deze voorstellen zullen in paragraaf 3.2 en 3.3 centraal
staan. In paragraaf 3.4 zal aandacht worden besteed aan ideeen die door andere
rechtsgeleerde auteurs zijn geopperd. >.,.«. «.- ?_,-,

4.2. BLOEMBERGEN EN EEN AANVULLENDE VERKEERSVERZEKERING VOOR -<v j w

PERSONENSCHADE --«.?..i -T,;TV--.-vJu&h-vi»

Het voorstel van Bloembergen behelst een beperkte vorm van een eerste partij ver-
zekering voor personenschade, die een aanvullend karakter draagt ten opzichte van
de reeds aanwezige sociale voorzieningen aan de zijde van het verkeersslachtof-
fer.*"

Met betrekking tot de opzet van zijn voorgestelde systeem kiest Bloembergen voor
een verkeersverzekering die door de eigenaar of bezitter van een motorrijtuig wordt
afgesloten ten behoeve van een aanvullende vergoeding van de personenschade van
de inzittenden van het motorrijtuig en van de schade van de fietsers en voetgangers
die met het motorrijtuig in botsing körnen.
• • • ^ • ' ^ ' ' • - - • • . : . ! ? • : - • • • • • • • : . ; . - . . , \ : i -,-• ; fi:i-i->x>.- • • .

De personenschade dient in de visie van Bloembergen door middel van vaste perio-
dieke uitkeringen, afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer en de mate van ar-
beidsongeschiktheid, aan het slachtoffer te worden vergoed, zonder dat een direct
verband behoeft te bestaan met de schade.*™ , -<. . . -

De in beginsel verplichte aanvullende verkeersverzekering kan door zowel de parti-
culiere verzekeraars als door een overheidsorgaan worden aangeboden. Voor de par-
ticuliere verzekeraars pleit onder andere de ervaring die zij hebben op het gebied van

406. Van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering, p. 7 en p. 29, noot 9-11. Zie ook Bloem-
bergen, NJB, 1978, p. 698-699.

407. De fundamenten van zijn voorstel zijn neergelegd in: Bloembergen, Naar een nieuw ongevallen-
recht, 1965, p. 1-31; NJB, 1973, p. 962-971 en p. 998-1009 en NJB, 1994, p. 117-123. Zie ook
zijn kitische bespreking van de rapporten van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid in NJB,
1978, p. 693-708 en NJB, 1980, 925-938.

408. Bloembergen, NJB, 1978, p. 701. Dit in de plaats van een som ineens, die volgens hem moeilijk
welvaartsvast kan worden gemaakt.
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autoverzekeringen. Uitvoering door een overheidsorgaan betekent dat meer aan pre-
ventie zal kunnen worden gedaan/"" •/. .? un>.>*<>.s.-L'i.̂ f'i'm >j; . ,^n ;.>,;

Met dit voorstel kan volgens Bloembergen de civiele aansprakelijkheid bij verkeers-
ongevallen worden afgeschaft, behalve voor opzettelijk toegebrachte schade.'""

De bescherming van slachtoffers bij zaakschade (aan motorrijtuigen) is minder
noodzakelijk, zodat er geen reden is om deze onder te brengen in de door hem voor-
gestelde regeling. Wei dient volgens Bloembergen de schuldaansprakelijkheid ook
bij zaakschade te worden afgeschaft, waarbij overigens blijvend rekening moet wor-
den gehouden met de aan het rijden met een motorrijtuig verbonden gevaren. De
WAM-verzekering kan voor groot deel verdwijnen, waarbij de eigenaar van het mo-
torrijtuig op vrijwillige basis een cascoverzekering afsluit. Verzekeraars kunnen ook
een cascoverzekering aanbieden die alleen de schade dekt die door de schuld van
een derde is ontstaan, waarbij geen schade zal worden uitgekeerd ingeval van eigen
schuld van de bestuurder van het motorrijtuig.'"'

Bloembergen pleit verder voor een algehele afschafrlng van de verhaalsrechten van
de particuliere en sociale verzekeraars.'"^ Regres is in zijn visie niet meer dan een
'vestzak-broekzak operatic',*'* waarbij geld wordt overgeheveld van de ene zak (de
WAM-verzekeraar) naar de andere zak (sociale- en volksverzekeraars).'"'' De kosten
van het regTes zijn zeer hoog en houden mede verband met de kostbare aansprake-
lijkheidsprocedures.'"' Wanneer een algehele afschaffing van het regres niet moge-
lijk zal blijken, kan volgens Bloembergen ook worden gekozen voor collectieve af-
wikkeling van het regres. Door middel van een rechtstreekse betaling van een bedrag

409. Bloembergen, NJB, 1978, p. 706-707. ' ' ' " " ' ^ "
410. Bloembergen, NJB, 1973, p. 1000-1001. ",-.-->.v , , ,0

411. Bloembergen, NJB, 1973, p. 1002-1005; Zie omtrent de zaakschade ook Bloembergen, NJB,
1980, p. 925-938, met een verwijzing naar buitenlandse stelsels (Quebec, Belgie, Michigan).

412. Bloembergen, NJB, 1973, p. 1005-1007, Naar een nieuw ongevallenrecht, p. 11-13, NJB, 1978,
p. 703-704, waarin hij steh dat tweederde van het bedrag dat door de W AM-verzekeraars voor

^.- •_, persoonlijke schade wordt uitgekeerd naar de regresnemende instances gaat en later in BW-krant
Jaarboek, 1987, p. 13-36 en NJB, 1994, p. 117-123. Dit laatste artikel verscheen naar aanleiding
van een SER-advies: Regresrechten in de sociale verzekeringen, Publikatie SER, nr. 14, 17 Sep-
tember 1993. Hierin werd voorgesteld om het regres dat reeds gold binnen de werknemersverze-
kering, uit te breiden tot de volksverzekeringen. Zie over dit advies Hartlief en Van Maanen,
NTBR, 1994, p. 75-78.

413. Deze term is aflcomstig uit Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechrmatige daad, diss., nr.
254 en wordt uitgewerkt in Bloembergen, BW-krant Jaarboek, 1987, p. 26.

414. In de woorden van Bloembergen, NJB, 1994, p. 122: 'Het is alsof je in zakken verpakte stenen
van de ene plaats naar de andere (beter haast; dezelfde; vestzak-broekzak) plaats vervoert doorze
stuk voor stuk uit de zakken te halen en te vervoeren en ze dan ter plaatse van de bestemming
weer in de zakken te doen'.

415. Bloembergen, NJB. 1994,p. 119-121. . v-: .,. ..
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van de ene collectiviteit (WAM-verzekeraars) naar de andere collectiviteit (sociale
fondsen) kan een besparing op de kosten worden bereikt. De financiering van een
dergelijke collectivering zal door het gemotoriseerde verkeer moeten worden opge-
bracht via een toeslag op de verzekeringspremie.'"* Daarnaast zal volgens Bloem-
bergen buiten het aansprakelijkheidsrecht om, door middel van het beginsel 'de ver-
vuiler betaalt', een heffing via de motorrijtuigbelasting aan de bezitters van een mo-
torrijtuig kunnen worden opgelegd/"

In een interview met Ars Aequi in 1994*'* wordt door Bloembergen gesteld dat, nu
de wetgever de regresrechten niet wil afschaffen, de door hem voorgestane verkeers-
verzekering financieel niet meer haalbaar was. Ten behoeve van de invoering van
een nieuw stelsel van verkeersaansprakelijkheid kan naar zijn mening door de wet-
gever aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van artikel 31 c.q. 185 WVW.
Voor kinderen geldt sinds het Kolkman-arrest een risicoaansprakelijkheid voor de
automobilist. Hij pleit voor een gelijke bescherming van volwassen fietsers en voet-
gangers, behoudens overmacht. Met een dergelijke regeling wordt in ieder geval be-
spaard op de uitvoeringskosten van het aansprakelijkheidsrecht, hoewel de vast-
stelling van de schade een vertragende factor blijft. Voor de inzittenden van een mo-
torrijfuig kan het huidige aansprakelijkheidsrecht worden gehandhaafd, aangevuld
met een Schadeverzekering-Inzittenden (SVI) voor de bestuurder. Andere verplichte
verzekeringen acht Bloembergen niet wenselijk.'*"

4.3. VAN WASSENAER VAN CATWUCK EN DE VERKEERSVERZEKERING •

In 1977 presenteerde Van Wassenaer in zijn oratie een concreet voorstel voor een
verkeersverzekering.*^ Naar aanleiding van een studiereis in 1988 door Noord-
Amerika en Canada, waar hij zieh liet inspireren door de aldaar in de jaren '70 van

416. Zie Bloembergen, NJB, 1994, p. 122. Voor een dergelijke oplossing pleitte hij reeds in, VR,
1990, p. 330.

417. Bloembergen, NJB, 1994, p. 123. Op deze wijze kan de verkeersschade worden toegerekend aan
de activiteiten van het gemotoriseerde verkeer. Zie daarover reeds Bloembergen, Naar een nieuw
ongevallenrecht, p. 11-13. Zie ook Bloembergen, NTBR, 1998, p. 170, voor een herhaling van
dit standpunt.

418. Interview met A.R. Bloembergen, AA, 1994, p. 217-223.
419. Bloembergen in AA, 1994, p. 222.
420. Van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering, p. 1-78. Hij had zieh al in 1967 een voor-

stander van een verkeersverzekering getoond. Hij verwierp daarbij echter het voorstel van
Bloembergen omdat dit toen op körte termijn niet haalbaar zou zijn. De WAM-verzekering was
zijns inziens nog steeds noodzakelijk nu de collectieve voorzieningen aan de kant van het slacht-
offer teveel laneunes vertoonden. Zie Handelingen NJV, 1967, deel II, p. 35.
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de vorige eeuw ingevoerde no-fault verzekering, heeft hij zijn voorstellen verder
uitgewerkt.**' ._ . . . . „ . . ,

Van Wassenaer pleit, onder afschaffing van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad, voor de invoering van een verplichte verkeersverzekering, die moet worden
beschouwd als een aanvulling op de reeds aanwezige voorzieningen aan de zijde van
het slachtoffer. De dekking onder de verkeersverzekering omvat de schade, tot een
in de wet geregeld maximum of hoger indien de polisvoorwaarden daarin voorzien,
die wordt geleden bij gebeurtenissen waar ingevolge artikel 2 lid 1 van de WAM-
wet een motorrijtuig bij betrokken is. Trams en treinen dienen hier volgens Van
Wassenaer aan te worden toegevoegd, evenals zware vrachtwagens, bussen en twee-
wielerige motorrijtuigen. De schade van de bestuurders en inzittenden wordt ver-
goed door de eigen verkeersverzekeraar van het motorrijtuig en de schade van de
fietser of voetganger door de verkeersverzekeraar van het betrokken motorrijtuig/"

De verplichte verkeersverzekering heeft vooral betrekking op de vergoeding van
personenschade, namelijk medische kosten, inkomensschade, smartengeld, over-
lijdensschade en begrafeniskosten.'*^ Daarbij is een beroep op de eigen schuld van
de benadeelde, behoudens opzet, met meer mogelijk.

Om te voorkomen dat de premiestijging te groot wordt en om de ongevalsrisico's
verzekerbaar te houden, zullen volgens Van Wassenaer beperkingen moeten worden
gesteld aan de omvang van de te vergoeden personenschade. De medische kosten
dienen daarbij in ieder geval zoveel mogelijk te worden vergoed. De vergoeding van
inkomensschade kan echter aan een maximum worden gebunden.**' Ook de uitke-
ringen voor smartengeld kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld door middel van een
barema-stelsel.*" .-.. •..• . , - . : • , ,..; > m : » • ; :A

In het voorstel van Van Wassenaer is bij zaakschade de eigenaar van het motor-
rijtuig aansprakelijk, met uitzondering van de eigen schuld van een derde, toeval

421. Het verslag van deze studiereis is gepubliceerd in: Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p.
321-377; Van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering in Nederland, p. 1-63; Van Was-
senaer van Catwijck, VR, 1989, p. 60-63. De resultaten van dit onderzoek zullen ook in hoofd-
stuk 10 aan de orde komen.

422. Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 356-358, Verkeersverzekering, p. 10 en p. 16 en VR,
1989, p. 60.

423. Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 354-355.
424. Van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering, p. 16-17, steh voor om de maximumbedra-

gen voor inkomenschae te relateren aan het premieloon op jaarbasis voor de WAO. Zie ook Van
Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 345-347.

425. Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 350-351, die in dit verband verwijst naar het sys-
teem van Quebec waar met sterk geschematiseerde bedragen wordt gewerkt.
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(geen gebrek), diefstal en wanneer het motorrijtuig niet in het bezit is van de eige-
naar««

De vergoeding van zaakschade kan volgens Van Wassenaer voor een deel, namelijk
in die gevallen waarbij sprake is van een combinatie van zaakschade en personen-
schade, binnen de verplichte verkeersverzekering worden ondergebracht en voor het
overige door de schadelijder in de vorm van een eerste partij cascoverzekering zelf
worden gedragen.''" Daamaast kan een besparing op de vergoeding van zaakschade
worden bereikt door de uitbanning van de schuldvraag en door rekening te houden
met het 'Betriebsgefahr' dat met het rijden van een motorrijtuig wordt gecreeerd.^*

De regresrechten van de particuliere en sociale verzekeraars dienen in de visie van
Van Wassenaer te worden afgeschaft nu uit cijfers is gebleken dat de opbrengst
daarvan in het niet valt bij de totale inkomsten van de sociale verzekeraars. Daar-
naast leent een verkeersverzekering zieh ook niet voor regres, omdat daarvoor een
aansprakelijke tegenpartij nodig is. Een collectivering van het regres met een af-
dracht tussen WAM-verzekeraars en particuliere en sociale verzekeraars acht Van
Wassenaer niet uitgesloten, waarbij het regres kan worden bevroren op het geldende
niveau.*" - , — . . .

In een interview uit 1996 werd aan Van Wassenaer onder andere om commentaar
gevraagd op een informed voorontwerp van de regering waarin een risicoaansprake-
lijkheid voor de schade van de fietser en voetganger wordt geregeld en een Schade-
verzekering-Inzittenden (SVI) met uitzondering van de bestuurder. Hij acht dit
voorontwerp een grote stap vooruit, maar is het oneens met de uitzondering voor be-
stuurders. De eigenaar van het motorrijtuig betaalt immers de premie voor de SVI en
het is volgens hem niet te verkopen dat deze vervolgens wordt uitgesloten van een
vergoeding.'"" - ' • • ? • ; - . . : • , . - . ' J •

426. Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 358 en p. 342-343 met een verwijzing naar het gel-
dende regime voor zaakschade in Quebec.

427. Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 351-352 en Verkeersverzekering, p. 11-13, waarin
een kritiek op het voorstel van Bloembergen om de aansprakelijkheid voor zaakschade af te
schaffen en de vergoeding daarvan onder te brengen in een vrijwillige cascoverzekering.

428. Van Wassenaer van Catwijck, Verkeersverzekering, p. 13-16, Eigen schuld, p. 167-173 en VA,
1988, p. 352-355.

429. Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1990, p. 315-316; Bouman en Van Wassenaer van Catwijck,
VR, 1993, p. 221-227; Van Wassenaer van Catwijck, Naar een Europees verkeersschaderecht, p.
3-6; VA, 1988, p. 347-349 en Verkeersverzekering, p. 23-24 en p. 27.

430. Interview door Renckens en Van Leeuwen, VR, 1996, p. 249-251. . .
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4.4. ANDERE AUTEURS OVER DE VERKEERSAANSPRAKELUKHEID jv̂ j.

Behalve Bloembergen en Van Wassenaer van Catwijck hebben meer rechtsgeleerde
auteurs de afgelopen decennia een bijdrage geleverd aan de discussie over de Neder-
landse verkeersaansprakelijkheid. Hieronder volgt een kort overzicht van hun denk-
beeiden, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan een rapport van de Raad voor de
verkeersveiligheid.

Wächter is geen voorstander van een verkeersverzekering, maar pleit voor een regel
van risicoaansprakelijkheid ten aanzien van letsel- en overlijdensschade. Het eigen
schuldverweer ten opzichte van het slachtoffer dient te worden afgeschaft en de aan-
sprakelijkheid van de gemotoriseerde beperkt. Afschaffing van het regres lijkt hem
niet wenselijk; wel zou een collectivering mogelijk moeten zijn tussen verzekeraars
onderling. Wächter steh verder voor om de vergoeding van letselschade ten gevolge
van een verkeersongeval over te hevelen van de WAM naar de WAO met behulp
van een door de weggebruiker verplicht af te sluiten verzekering. Deze WAO-polis
krijgt daarmee het karakter van een schadevergoeding ten behoeve van een derde,
waarbij de bedrijfsvereniging de schade vergoed van de slachtoffers die anders door
de WAM-verzekeraar zouden worden schadeloos gesteld/'"

Salomons pleit in navolging van Van Wassenaer voor de invoering van een verplich-
te verkeersverzekering die door iedere bezitter van een motorrijtuig moet te worden
afgesloten. Deze verzekering vergoed de tengevolge van een verkeersongeval gele-
den personenschade van de bestuurders en passagiers van een motorrijtuig en van de
fietsers en voetgangers. De WAM-verzekering zal komen te vervallen. De verkeers-
verzekering heeft een aanvullend karakter bovenop de reeds uitgekeerde vergoeding
op grond van de sociale en particuliere verzekeringen. Deze laatste hebben voor de
uitgekeerde schade geen regresrecht op de verkeersverzekeraar.*" ,

Van Dam geeft de voorkeur aan een verkeersverzekering boven een risico-
aansprakelijkheid. Met een verkeersverzekering kan zijns inziens een betere be-
scherming van verkeersslachtoffers worden bereikt, omdat in meer gevallen een ver-
goeding wordt verkregen, waarbij de schade ook sneller wordt uitgekeerd. Een ver-
keersverzekering leidt zijns inziens wel tot een toename van het aantal claims. Een
regel van risicoaansprakelijkheid, met de blijvende bewijsproblemen, is volgens Van

431. Wächter, RM Themis, 1975, p. 227-271 en VA, 1974, p. 191-196.
432. Salomons, VA, 1974, p. 197-202; Salomons, VR, 1978, p. 125-131 en VR, 1980, p. 73-78. Hier-

in pleit hij weliswaar voor een verkeersverzekering maar een risicoaansprakelijkheid acht hij ook
zeker een verbetering. Zie ook Hoekema, Vergoeding van verkeersschade, p. 43-46 en p. 55-57,
die een vergelijkbaar voorstel voor een aanvullende verkeersverzekering presenteert.



Dam niet een wezenlijke verbetering ten opzichte van de nu geldende strenge zorg-
vuldigheidsnorm. ••..<:.: :£t»'.

Het regies dient naar de mening van Van Dam in het kader van een optimale schade-
spreiding te worden gehandhaafd, met het gevolg dat de schade uiteindelijk door een
afgebakende risicogroep wordt gedragen. Het doorberekenen van de kosten van aan-
sprakelijkheid aan bepaalde activiteiten kan deze immers goedkoper of duurder ma-
ken, waarbij de voordelen steeds dienen te worden afgewogen tegen de toename van
de administratieve kosten van het regies."* f,s„'.j}+rey fc X; ;;•., ijjj.i,;

Hartlief zoekt de oplossing voor de verkeersschadeproblematiek buiten het aanspra-
kelijkheidsrecht om en pleit voor de invoering van een verkeersverzekering. Door de
afschaffing van de aansprakelijkheid ontstaat volgens hem een laagdrempelig ver-
goedingssysteem met een ruim beschermingsbereik; zowel ongemotoriseerden,
inzittenden van het eigen motorrijtuig als ook de bestuurder zelf profiteren mee.
Daamaast kan binnen een stelsel van verkeersverzekering worden gekozen voor een
minder dan volledige schadeloosstelling.

In het voorstel van Hartlief biedt de verkeersverzekering, waarvan de premies wor-
den opgebracht door het gemotoriseerde verkeer, een soort basisbescherming met
een genormeeide veigoeding (percentages of foifaitaiie) voor de geleden vermo-
gensschade. Diegenen die meer bescherming wensen kiuinen kiezen voor een extra
verzekering, waarvan premie voor eigen rekening is. Het gaat hier derhalve om een
combinatie van een 'third party' verzekering, de basisbescherming die ten laste komt
van het gemotoriseerde verkeei en een 'first party' verzekering naargelang een poten-
tieel verkeersslachtoffer een verdergaande bescherming wenst. Het aansprakelijk-
heidsrecht kan in de visie van Hartlief worden afgeschaft, met uitzondering van de
beperkte afgebakende groep gevallen waarin een gemotoriseerde zieh (ernstig) ver-
wijtbaar heeft gedragen en het slachtoffer eigenlijk recht heeft op een hoger vergoe-
dingsniveau, maar een beioep op een systeem van de verkeersverzekering daarvoor
onvoldoende waarborgen biedt.''" ;: ->w w.*•;.;, i><-w.ü-i,;v.>: ?>, .-••• ,

Kottenhagen en Kottenhagen-Edzes stellen dat zowel de invoering van een risi-
coaansprakelijkheid als een verplichte verkeersverzekering leidt tot een kosten-
stijging. Van belang bij de keuze voor een van beide Systemen is de vraag hoe ver de
bescherming van verkeersslachtoffers moet worden uitgebreid. Gegeven de tendens

433. C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., p. 248-250 en p. 264.
434. C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., 1989, p. 243.
435. Hartlief, RM Themis 1999, p. 52-53; Hartlief, in Het belang van de dader, LSA 1999, p. 22-24;

Hartlief, leder draagt zijn eigen schade, p. 41-42 en p. 68; Hartliefen Tjittes, Verzekering en
* aansprakelijkheid, p. 166; Hartlief, In Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 189-

191.
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naar een handhaving en zelfs uitbreiding van de regresrechten pleiten zij in het kader
van een nieuw stelsel van verkeersaansprakelijkheid voor een collectivering van het
regres. Hiermee kan volgens hen een effectieve kostenallocatie worden bereikt tus-
sen de voorzieningen aan de zijde van verkeersslachtoffers en het collectief van de-
genen door wie de verkeersschade moet worden gedragen, in casu de WAM-verze-
keraars."" . . . . . . . .

In zijn recent gepresenteerde voorstd*" wordt door Van Maanen de invoering be-
oogd van een gedifferentieerd verkeersaansprakelijkheidsregime gebaseerd op arti-
kel 185 WVW. Daarbij geldt het vermögen van het voertuig (vrachtwagen/bus, auto,
motor/bromfiets, fiets en voetganger) primair als maatstaf voor de gevaarzetting
Cberriebsgefahr') die bepalend is voor de aansprakelijkheid. Naarmate het verschil in
'Betriebsgefahr' groter wordt geldt een ruimere aansprakelijkheid. Naast het Be-
triebsgefahr kan ook het njgedrag medebepalend zijn voor de vraag wie uiteindelijk
de schade moet dragen. -•-•- -> •••: * n ,^. \ .•;<•;n-'.Sivr :%-^i^Js;i HBV ;«*.*.*-•»•

Binnen het systeem 'Van Maanen' is bij een aanrijding tussen gelijkwaardige gemo-
toriseerden een gewone foutaansprakelijkheid van toepassing. Bij een aanrijding tus-
sen ongelijkwaardige motorrijtuigen wordt uitgegaan van een verscherpte aanspra-
kelijkheid (weerlegbare foutpresumptie) in het nadeel van het zwaardere motorrij-
ruig. Bij een aanrijding tussen een motorrijruig en een fietser geldt een risicoaan-
sprakelijkheid met een beperkt beroep op overmacht en een normaal eigen schuld-
verweer tegenover de fietser. Een voetganger wordt binnen dit systeem het meest
verregaand beschermd. Daarbij wordt uitgegaan van een (eenzijdige) risico-
aansprakelijkheid ten laste van het motorrijruig: alleen wanneer de voetganger een
emstige fout heeft begaan die de enige oorzaak is geweest van het ongeval (bijvoor-
beeld plotseling voor een auto springen) blijft de schade voor eigen rekening. Bij
een fietser versus een voetganger geldt tenslotte een risicoaansprakelijkheid met een
normaal overmachts- en eigen schuldverweer.

Door de Raad voor de Verkeersveiligheid wordt in een sterk bekritiseerd rapport^
niet voor een risicoaansprakelijkheid noch voor een verkeersverzekering gekozen,
maar voor een systeem van schuldaansprakelijkheid met een bijzondere aandacht
voor de preventie. Met behulp van preventieve maatregelen dienen financiele prik-
kels te worden gecreeerd en het veilig rijden te worden bevorderd. Zonder onder-

436. Kottenhagen en Kottenhagen-Edzes, NJB, 1995, p. 1115-1123. Zie ook Kottenhagen-Edzes,
NJB, 1998, p. 114-115.

437. Van Maanen, RM Themis, 1999, p. 54-56; Engelhard en Van Maanen, VR, 1999, p. 135-139.
438. Zie onder anderen: Blees, Vrb, 1995, p. 9-12; Renckens, De beursbengel, 1995, p. 18-20; Ver-

bond van Verzekeraars, Vrb, 1994, p. 1470-1471; Bloembergen, VR, 1995, p. 1-4 met een reac-
tie hierop door Zeven namens de Raad, in VR, 1995, p. 136-137; Kottenhagen en Kottenhagen-
Edzes, NJB, 1995, p. 1120-1121.
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scheid tussen letselschade en andere materiele schade dient de schade van het slacht-
offer binnen een vastgestelde termijn te worden vergoed. Bij grove schuld vindt
geen uitkering plaats, mits binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt. Na uitkering
aan het slachtoffer kunnen verzekeraars onderling verder procederen over een
eventueel eenzijdige grove schuld. Het regres dient te worden gehandhaafd, maar
kan in navolging van het Franse systeem via de collectiviteiten worden afge-
h a n d e l d . ' " ' • : • ? < • - • . - = . • • ; ":•. < ?•;.•• , r e i » i ^ I E

Uit het voorgaande blijkt dat een meerderheid van de rechtsgeleerde auteurs een
voorkeur uitspreekt voor een oplossing van de verkeersschadeproblematiek buiten
het aansprakelijkheidsrecht om. Daarbij wordt gekozen voor een vorm van een ver-
keersverzekering. Met name Bloembergen en Van Wassenaer van Catwijck zijn de
belangrijkste pleitbezorgers geweest voor een verkeersverzekering, reden waarom
hun voorstellen meer uitvoerig aan bod zijn gekomen. Zoals hierna zal blijken Staat
de visie van de meerderheid van de doctrine lijnrecht tegenover de plannen van de
wetgever. In paragraaf 5 en 6 zal blijken waarom de wetgever blijft vasthouden aan
het aansprakelijkheidsrecht als grondslag voor de vergoeding van verkeersschade.

5. De wetgever en de verkeersaansprakelijkheid

In deze paragraaf zal de rol van de wetgever bij de hervorming van de verkeersaan-
sprakelijkheid in Nederland centraal staan. Daarbij zal aan de hand van de Rappor-
ten van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid uit 1978 en 1980 en de Notitie
Verkeersaansprakelijkheid uit 1990 een beknopt overzicht worden gegeven van de
ontwikkelingen die hebben geleid tot het wetsvoorstel Verkeersongevallen dat op 24
n o v e m b e r 1 9 9 7 w e r d i n g e d i e n d . V J •-:-. •.,-. -:<;•>, . n ^ v •>.:• •••••.-*•• >•• -

5.1. DE RAPPORTEN VAN DE STUDIEGROEP VERKEERSAANSPRAKELUKHEID

Eind 1973, acht jaar nadat Bloembergen de eerste serieuze aanzet had gegeven voor
een hervorming van de verkeersaansprakelijkheid,^ werd door de Minister van Jus-
titie een Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid ge'installeerd. Deze Studiegroep be-
stond uit vertegenwoordigers van de regering, assuradeuren en practici. Zij had tot
taak om twee alternatieve Systemen voor de vergoeding van verkeersschade te on-
derzoeken, namelijk een regime van risicoaansprakelijkheid en een verplichte ver-
keersverzekering. De centrale onderzoeksvraag was welke gevolgen de invoering
van een van beide regimes zou hebben op de afwikkeling van verkeersschade en op
de omvang van de premies voor motorrijtuigverzekeringen. Het onderzoek van De
Studiegroep heeft geresulteerd in twee rapporten, waarvan de eerste (personenscha-

439. Raad voor de Verkeersveiligheid, Schuld en boete, 1994, p. 1-28. .,••• «: • >:
440. Bloembergen, Naar een nieuw ongevallenrecht, 1965. - ' j . ; ^ : . : ;,J-
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de) in 1978**' verscheen en de tweede (zaakschade) in 1980.*" Deze rapporten zul-
len hierna op een aantal hoofdlijnen worden besproken.**''

In het eerste Rapport (letselschade) wordt door de Studiegroep geen voorkeur uitge-
sproken voor een systeem van risicoaansprakelijkheid of een verplichte verkeersver-
zekering.^ Voor een risicoaansprakelijkheid pleit dat een dergelijk regime eenvou-
dig in een wet kan worden opgenomen omdat het aansluit bij reeds bestaande wette-
lijke regelingen en bij de in het buitenland geldende regelingen. Een voordeel van
een verplichte verkeersverzekering is dat zowel de inzittenden als de houder van een
motorrijtuig de mogelijkheid hebben om de eigen verzekeraar aan te spreken, waar-
door een meer harmonieus model ontstaat.*"

' '• • -,.? }3i--'i .:rtrj-/-:.:-.•• .-•.

Voor een eventuele invoering van een risicoaansprakelijkheid of een verplichte ver-
keersverzekering worden door de Studiegroep de volgende algemene aanbevelingen
gedaan:

• de eigen schuld van de benadeelde dient, behoudens opzet, te worden afgeschaft;
• de vergoeding van de schade van de inzittenden van een motorrijtuig dient bij

een ongeval tussen twee of meer motorrijtuigen zoveel mogelijk naar een verze-
keraar te worden gekanaliseerd. Bij een risicoaansprakelijkheid is dat de motor-
rijtuigverzekeraar van de tegenpartij; bij een verkeersverzekering is de eigen ver-
zekeraar verantwoordelijk. Hiermee kan de schadeafwikkeling worden ver-
eenvoudigd;

• de mogelijkheid om een andere weggebruiker op grond van een actie uit onrecht-
matige daad aan te spreken moet komen te vervallen; •«;.,;-! >:• ,I->IÜ<

• het regresrecht van particuliere en sociale verzekeraars dient te worden afge-
schaft;

• De bedoeling van een nieuw systeem is in de visie van de Studiegroep een aan-
vullende voorziening voor verkeersschade te verschaffen bovenop de reeds be-
staande sociale, particuliere en volksverzekeringen.**'

441. Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, Deel I, 1978. '
442. Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, Deel II, 1980.
443. Voor een meer uitvoerige en vooral kritische bespreking van deze rapporten kan worden verwe-

zen naar: Bloembergen, NJB, 1978, p. 693-708 en NJB, 1980, p. 925-938; Salomons, VR, 1978,
p. 125-131 en VR, 1980, p. 73-78.

444. In Rapport Studiegroep, Deel I, bijlage 1, p. 54-63 is een voorontwerp voor een systeem van risi-
coaansprakelijkheid opgenomen. In Rapport Studiegroep, Deel 1, bijlage 2, p. 64-98 is een voor-
ontwerp voor een verplichte verkeersverzekering uitgewerkt. Beide voorontwerpen worden arti-
kelsgewijs toegelicht.

445. Rapport Studiegroep, Deel I, p. 48.
446. Rapport Studiegroep, Deel I, p. 48-49, alsmede p. 50-52 voor een beschrijving en eventuele op-

lossing van andere knelpunten.
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Ten aanzien van het tweede Rapport (zaakschade) wordt door de Studiegroep ge-
steld dat binnen de zaakschade bij verkeersongevallen een meerderheid wordt ge-
vormd door cascoschade aan een motorrijtuig. Daarom was het onderzoek van de
Studiegroep vooral gericht op de vraag welk vergoedingssysteem voor cascoschade
het meest wenselijk is.'"'

Volgens de Studiegroep dient in het kader van een nieuwe regeling ter vergoeding
van cascoschade te worden gestreefd naar een snellere en goedkopere schade-
afwikkeling en naar een betere risicospreiding.*" Uiteindelijk spreekt een grote
meerderheid^' van de Studiegroep zieh uit voor de wettelijke invoering van een ba-
rema-stelsel voor de vergoeding van cascoschade bij verkeersongevallen.*'° Binnen
dit stelsel wordt ten aanzien van veel voorkomende aanrijdingssituaties een schuld-
verdeling vastgelegd, gebaseerd op bestaande verkeersregels ( R W ) , met name de
voorrangsregels. Alleen bijzondere omstandigheden, zoals de snelheid waarmee is
gereden, alsmede opzettelijk veroorzaakte verkeersongevallen blijven buiten dit sys-
teem. Voor deze niet-barema gevallen stelt de Studiegroep voor om het schuldbegin-
seltehandhaven.**' -'i:'ov<v :ua..Kj^:i:-ii:».^ w- ; . . .,•.;.

5.2. DE NOTITIE VERKEERSAANSPRAKELUKHEID •• • ;• : -

Vanuit de literatuur en door de Tweede Kamer*" werd aan de Minister gevraagd wat
hij met de voorstellen van de Studiegroep wenste te doen. Het duurde echter tot
1987 voordat op aandringen van de Vaste Commissie voor Jusritie van de Tweede
Kamer*" door de Minister nieuwe initiatieven werden ondernomen. Na een schrifte-

447. Rapport Studiegroep, Deel II, 1980, p. 7-8. Schade aan kleding en andere zaken dienen gelijk te
worden behandeld als bij de eerder besproken personenschade. Schade aan wegmeubilair, gebou-
wen en andere zaken dienen binnen de eventuele wettelijke regeling voor zaakschade te worden
ondergebracht. Geen bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de schade aan loslopende die-
ren, met verwijzing naar artikel 1404 BW, de aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier. Zie
Rapport Studiegroep, Deel II, p. 23-24. Zie voor een kritisch commentaar op dit tweede deel van
het Rapport: Bloembergen, NJB, 1980, p. 925-938; Salomons, VR, 1980, p. 73-78.

448. Rapport Studiegroep, Deel II, p. 15-17.
449. Zie voor een 'dissenting opinion': Neleman in Rapport Studiegroep, Deel II, p. 25-32, die pleit

voor een algehele afschaffing van de aansprakelijkheid bij cascoschade.
450. Een ontwerp voor een dergelijke wettelijke regeling is opgenomen in bijlage l van het Rapport

Studiegroep, Deel II, p. 38-49. De Studiegroep zoekt hiermee aansluiting bij de gangbare Syste-
men in het buitenland, met name die in Frankrijk en Belgiü.

451. Rapport Studiegroep, Deel II, p. 18-20. Bagage en andere zaken die met het motorrijtuig zijn
verbunden kunnen eveneens binnen het baremasysteem worden ondergebracht. Zie Rapport Stu-
diegroep, Deel II, p. 23-24.

452. Het betreft hier vooral een gedachtenwisseling in 1985 tussen Bloembergen en Regerings-
commissaris Snijders, opgenomen in BW-krant jaarboek, 1987, p. 13-36.

453. Tijdens de Uitgebreide Commissie Vergadering van 1 juni 1987 werd door de Kamer, in het ka-
der van de behandeling van de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten (artikel 6:197 BW), aan de
Minister het verzoek gericht om een notitie op te stellen met een stellingname ten aanzien van
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lijke toezegging op 28 September 1987, werd door de Minister van Justitie op 27
april 1990 een notitie met betrekking tot de vergoeding van verkeersschade aan de
Tweede Kamer aangeboden.*^ uyiu ,..., •;,•> vuwi •",.-.>,?;:;, : o - D !*•

In zijn notitie gaat de Minister uitvoering in op twee stelsels van verkeersaanspra-
kelijkheid, namelijk een verplichte verkeersverzekering en een regime van risico-
aansprakelijkheid.'*" Beide Systemen kunnen in de visie van de Minister voldoen
aan het uitgangspunt van verbeterde bescherming van verkeersslachtoffer.'"* Voor
wat betreft de keuze tussen beide stelsels wordt door de Minister, met een verwij-
zing naar de ontwikkelingen in het buitenland, gesteld dat moet worden gestreefd
naar een volledige vergoeding van het verkeersslachtoffer.'*"

De Minister concludeert dat een verplichte verkeersverzekering voordelen heeft.
Deze hangen samen met de afschaffing van de schuldvraag, een meer harmonieuze
schadeafwikkeling en met het gegeven dat meer slachtoffers een vergoeding ont-
vangen die veelal ook sneller wordt uitgekeerd.'*" Daar Staat echter tegenover dat
een verkeersverzekering leidt tot een aanzienlijk premieverhoging voor de kwetsbare
motorrijtuigen (bromfietsers en motoren). Verder heeft de bestuurder ook vrijwillige
verzekeringsmogelijkheden, zodat deze binnen een verkeersverzekering in beginsel
geen eigen vergoedingsbron nodig heeft. Tenslotte zal bij de invoering van een ver-
keersverzekering de premiestijging aanvaardbaar moeten blijven, maar daarvoor
dienen vooral verkeersslachtoffers die ernstig letsel hebben geleden een deel van

een stelsel voor de vergoeding van verkeersslachtoffers, dit naar aanleiding van het Rapport van
de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid. Zie Handelingen Tweede Kamer, 1986-1987, UCV
76, pp. 7, 13, 19, 33-34.

454. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, Tweede Kamer, 1989-1990, 21528, nr. 1. Zie voor een sa-
menvatting van deze Notitie met commentaar van respectievelijk de ANWB, de NVVA, de Fe-
deratie van Bedrijfsverenigingen, de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars en van M.
Dijkstra, VR, 1990, p. 281-293. Zie voor een verslag van een aan deze Notitie gewijd Symposi-
um Verkeersaansprakelijkheid d.d. 9 november 1990, VR, 1990, p. 309-333.

455. Naast de resultaten van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid wordt door de Minister in zijn
Notitie ook verwezen naar het Rapport 'Geldelijke Ramingen Ander Steisel' (GRAS) van de
N W A , waarin onder andere is berekend dat zowel een risicoaansprakelijkheid als een verkeers-
verzekering met een evenredige uitbreiding van het regres tot een aanzienlijke stijging van de
schadelast zal leiden. Zie Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 1, p. 7-
18.

456. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990,21528, nr. 1, p. 27.
457. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 1, p. 31-33. De Minister verwijst

hier ook naar de EG-richtlijnen die ten aanzien van de WAM-verzekering een minimum-dekking
voor personen- en zaakschade bij verkeersongevallen eisen.

458. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 1, p. 24-26. •: . „ '
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hun volledige schadevergoeding in te leveren, hetgeen de Minister niet wenselijk
, , 4 5 9

acht.

Naar aanleiding van deze bezwaren spreekt de Minister een voorkeur uit voor een
systeem van risicoaansprakelijkheid ten behoeve van alle verkeersslachtoffers. Een
risicoaansprakelijkheid sluit volgens de Minister beter aan bij de bestaande aanspra-
kelijkheidsverzekering en bij de in te voeren risicoaansprakelijkheden van boek 6
BW. Hierin ligt tevens een argument om de schade ten laste van het gemotoriseerde
verkeer te brengen. Daamaast zal een systeem van risicoaansprakelijkheid meer in
overeenstemming zijn met de reeds bestaande stelsels in het buitenland.^ Tenslotte
geniet een risicoaansprakelijkheid de voorkeur van de Minister omdat anders een
onderscheid ontstaat tussen slachtoffers van verkeersongevallen en slachtoffers van
andere ongevallen.* -iB^>hsj. Via';hirs£w^':i<v-^rn' li^V* :r«h^*>? A-a?iisiont <*fe

De regresrechten dienen volgens de Minister zoveel mogelijk te worden ge-
handhaafd op het huidige niveau. Dit kan worden bereikt door de risicoaansprake-
lijkheid jegens niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers buiten de Tijdelijke regeling
verhaalsrechten van artikel 6:197 BW te houden en de risicoaansprakelijkheid je-
gens gemotoriseerde verkeersdeelnemers in deze regeling onder te brengen.**^

6. Het wetsvoorstel Verkeersongevallen en de plannen van v <-;, >.
Minister Korthals ' '

' • ; • » : . - . r W ' i ' i n ' l i f t • ' h i . ; • ' . * . • - ; • . . ; . ; . . • r . . - » / v v > - _ - v i , rt^ . . ; ; • • . - » , ;

Na de publicatie van de Notitie verkeersaansprakelijkheid duurde het tot 1997 alvo-
rens de regering met een concreet wetsvoorstel naar buiten trad.*" In de tussen-
liggende jaren heeft zieh echter een aantal ontwikkelingen ten aanzien van het regres
voorgedaan, waarmee in het uiteindelijke wetsvoorstel Verkeersongevallen rekening
is gehouden.*^ In 1993 is bijvoorbeeld door de SER geadviseerd om het regres uit te
breiden naar de volksverzekeringen.''" Naar aanleiding van dit advies werd een
wetsvoorstel opgesteld met het doel de regresrechten uit te breiden naar de volksver-

459. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. l .p . 26-28.
460. Hierbij wordt onder andere verwezen naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Denemarken,

waaraan sinds 1995 ook Belgifi kan worden toegevoegd. Zie daarover hoofdstuk 2.
461. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 1, p. 28-30.
462. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 1, p. 10-14 en p. 33-35.
463. Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek,

Tweede Kamer, 1997-1998, 25 759, nrs. 1-2, p. 1-5.
464. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 11-12.
465. Publikatie SER nr. 14 d.d. 17 September 1993. Zie daarover Bloembergen, NJB, 1994, p. 117-

123; Hartliefen Van Maanen, NTBR, 1994, p. 75-78; Van der Horst, In volle verzekerdheid, p.
277-286.
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zekeringen, waarbij artikel 6:197 zodanig werd gewijzigd dat het regres alleen nog
maar op basis van schuld kon worden genomen. Dit wetsvoorstel haalde het niet,
aangezien door middel van een herziening van de verschillende in het voorstel ge-
noemde volksverzekeringswetten reeds een regresrecht werd gecreeerd of uitge-
breid.*"

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Verkeersongevallen wordt met
een verwijzing naar het voorgaande gesteld dat, als gevolg van de uitbreiding van
het regres ten laste van de WAM-verzekeraars en de wetenschap dat 95% van de
verhaalsacties betrekking heeft op verkeersongevallen, de premies van de WAM-
verzekering sterk zullen toenemen. Volgens de regering zal dit kunnen leiden tot een
toename van het aantal niet-verzekerde motorrijtuigen, een aantal dat verder zal snj-
gen indien een regeling wordt ingevoerd waarbij alle verkeersdeelnemers tegen de
gevolgen van een verkeersongeval worden beschermd.*" ;•-. •-.-.•. «

Naar aanleiding van de hiervoor genoemde argumenten, de uitbreiding van het re-
gres en de daaraan verwante premiestijging van de WAM-verzekering, is in het be-
oogde wetsvoorstel dat in 1997 door de regering aan de Tweede Kamer werd aange-
boden niet gekozen voor een stelsel waarin alle verkeersdeelnemers (inclusief de be-
stuurders van een motorrijtuig) worden beschermd. De regering stelde daarentegen
een systeem voor, waarbij alleen ten behoeve van bepaalde categorieen van ver-
keersdeelnemers, namelijk fietsers, voetgangers, passagiers en bestuurder-werk-
nemers, een risicoaansprakelijkheid wordt ingevoerd. Het voorstel behelsde de op-
name van een nieuwe afdeling 1 in titel 14 van boek 8 BW getiteld 'Verkeersonge-
vallen', bestaande uit de artikelen 1202-1206. Daarnaast zou ten behoeve van de be-
scherming van de bestuurder-werknemer in boek 7 BW een nieuw artikel 658a wor-
den opgenomen. Als gevolg van de invoering van dit wetsvoorstel zou artikel 185
WVW komen te vervallen.

466. In dat kader kan onder andere worden verwezen naar de invoering van de Algemene Nabestaan-
denwet (ANW), Stb. 1995, 690, waarin artikel 61 voorziet in een regresrecht voor de Sociale
Verzekeringsbank. Daamaast is met de invoering van de Wet Pemba (premiedifferentiatie en
marktwerking in de arbeidsongeschiktheidsverzekering), Stb. 1997, 175, de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet (AAW) komen te vervallen en voor wat betreft het regres geintegreerd in ar-
tikel 90 Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Tenslotte is recent ook in artikel
65b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Stb. 1999, 239, een verhaalsrecht
opgenomen. Zie daarover: Janssen, VA, 1997, p. 155-162; Hartlief, in Regresrechten, Afschaf-
fen, handhaven of uitbreiden, p. 4-8; Boot, in Regresrechten, Afschaffen, handhaven of uitbrei-
den, p. 89-92; Van Maanen en Hartlief, NTBR, 1994, p. 75-78; De Haas en Hartlief, Collective-
ring en institutionalisering van regres, p. 18-23; Bolt, Schadevergoeding (losbladig), Art. 108,
aant. 89; Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 292; Hartliefen Tjittes, Verzeke-
ring en aansprakelijkheid, p. 70-80 voor een overzicht van de diverse verhaalsrechten in het Ne-
derlandserecht. ••.•.! . » • , ; ' . : : . , •

467. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 12. . - : •
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Inmiddels is dit wetsvoorstel door de huidige Minister van Justitie Korthals formeel
ingetrokken en heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer globaal zijn eigen ideeen
voor een eventueel door hem in te dienen wetsvoorstel uitgewerkt. Deze plannen,
die niet veel afwijken van het wetsvoorstel van zijn ambtsvoorgangster, hebben ech-
ter nog niet geresulteerd in een concreet wetsvoorstel. In deze paragraaf zal het
'oude' wetsvoorstel Verkeersongevallen samen met de plannen van Korthals worden
geanalyseerd, waarbij de nadruk zal liggen op het wetsvoorstel. Dit hangt samen met
feit dat het wetsvoorstel heeft geleid tot uitgebreide (kritische) beschouwingen in de
literatuur,''^ hetgeen van de plannen van Korthals nog niet kan worden gezegd.**"'
Daarnaast is in het wetsvoorstel een systeem voor de vergoeding van verkeersschade
uitgewerkt, met daarbij een uitvoerige argumentatie van de keuzes die door de rege-
ring zijn gemaakt.'*™ Ten aanzien van de plannen van Korthals is nog niet geheel
duidelijk welke kant het precies opgaat. Tot slot leent het uitgewerkte wetsvoorstel
zieh beter voor een toetsing'"' aan de uitkomsten van het rechtseconomisch en empi-
risch onderzoek'"* dan de plannen van Korthals.

Met betrekking tot de opzet van deze paragraaf zal een onderscheid worden gemaakt
tussen de categorieen verkeersdeelnemers die in het beoogde wetsvoorstel worden
beschermd (paragraaf 6.2), de begrippen "betrokkenheid' en 'opzet en bewuste roeke-
loosheid' (paragraaf 6.3), de vergoeding van zaakschade (paragraaf 6.4), de reflex-
werking (paragraaf 6.5) en de regresrechten (paragTaaf 6.6). Bij de beschrijving van
deze categorieen zal achtereenvolgens worden ingegaan op de Memorie van Toe-
lichting bij het wetsvoorstel Verkeersongevallen, het commentaar in de literatuur
naar aanleiding van het wetsvoorstel, de plannen van Korthals en het commentaar
daarop in de literatuur.

?,.-,,

468. Zie onder anderen: Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, T. Hartliefen M.G. Faure
(red.), Groningen-Antwerpen, Intersentia, 1998, met bijdragen voor wat Nederland betreft van

"'*•••; Hartlief (p. 147-196), Frenk (p. 113-130), Kottenhagen-Edzes (p. 131-146), Van Maanen en Ne-
^/f •' lissen (p. 197-216). Zie ook C.C. van Dam, VR, 1998, p. 353-358; Bloembergen, NTBR, 1998,
; ' ' " p. 169-174; ANWB, VR, 1998, p. 33-37; Kottenhagen-Edzes, NJB, 1998, p. 109-115; Hartliefen

• •swn. xjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 120-123, p. 137-143 en 151-165; Engelhard en Van
**''"' Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 25-68; Bockwinkel en Van Gessel, AA,

1998, p. 34-42; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 173-180; Kremer, Hennekam
* ° " ' en Van der Harst, VR, 1998, p. 289-293; Van Maanen, NJB, p. 116-121; Elzas, Special Hand-

boek.p. 11-67.
469. Zie voor een eerste kritiek op de plannen van Korthals: Hartlief, TVP, 1999, p. 73-74; Engelhard

en Van Maanen, VR, 1999, p. 353-357; Nieuwenhuis, RM Themis, 1999, p. 357-358.
470. Zie Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 1-53.
471. Zie daarover hoofdstuk 15. •-•':;... «*>?•
472. Ziehiernadeel IIen III,hoofdstuk4-14.
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6.2. WELKE CATEGORIEEN VERKEERSDEELNEMERS WORDEN BESCHERMD?

In het wetsvoorstel Verkeersongevallen is de bescherming van slachtoffers beperkt
tot bepaalde groepen verkeersdeelnemers, namelijk fietsers, voetgangers, passagiers
en bestuurder-werknemers. Voor deze categorieen verkeersslachtoffers wordt vol-
gens de regering een verbeterde bescherming het meest nodig geacht.*" In dat kader
wordt ten laste van de bezitter of houder van een motorrijtuig een risicoaansprake-
lijkheid voor de personenschade van de fietser, voetganger en passagier en ten laste
van de werkgever een risicoaansprakelijkheid voor de personenschade van de be-
stuurder-werknemer voorgesteld. De bezitter kan geen beroep doen op overmacht en
een beroep op de eigen schuld van het slachtoffer is beperkt tot gedragingen die ten
tijde van het ongeval opzet of bewuste roekeloosheid opleveren.'*™ , ,

6.2.7. A/e/norz'e van Tbe/icAft'/ig ĴV/?JC; (nv ütvra>y ' 'a/;!'!' ; • VJ :^

Met betrekking tot de schade van de fietsers en voetgangers wordt de jurisprudentie
van de Hoge Raad ten aanzien van artikel 185 WVW voor een belangrijk deel geco-
dificeerd en wordt de bescherming van deze slachtorTers uitgebreid. Volgens de re-
gering past het om de fietser en voetganger een volledige schadevergoeding te ga-
randeren, mede omdat bijvoorbeeld een ongeval tussen een fietser, die een lichte
verkeersfout heeft begaan, en een auto in het algemeen grotere gevolgen heeft voor
de fietser dan voor de automobilist. Deze gevolgen worden met het voorstel uitdruk-
kelijk toegerekend aan het autoverkeer. Daarnaast is de bescherming van de fietser
en voetganger mogelijk door de aanwezigheid van een verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering aan de zijde van de motorrijtuigbestuurder.*^

De passagier krijgt zijn schade van de WAM-verzekeraar van het motorrijtuig waar-
in hij zieh ten tijde van het ongeval bevond, in bijna alle gevallen volledig vergoed.
Dit geldt ook voor de eenzijdige verkeersongevallen, wanneer de schuld van de ver-

473. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 2 en p. 12. Frenk, NbBW, p. 6-7;
Frenk, NTBR, 1998, p. 199; Frenk, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 113-

->.' ,w 115; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 148-157; Kottenhagen-
Edzes, NJB, 1998, p. 109-111; Van Maanen, NJB, 1998, p. 116-117; Hartliefen Tjittes, Verze-
kering en aansprakelijkheid, p. 120-123; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 173.

474. C.C. van Dam, VR, 1997, p. 353, spreekt van een 'zuivere' risicoaansprakelijkheid, met uitzonde-
ring van de gevallen waarin het motorrijtuig niet bij een verkeersongeval is betrokken danwel dat
aan de zijde van het slachtoffer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

475. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 2 en p. 13 en p. 16-18. Frenk,
NbBW, 1998, p. 7, NTBR, 1998, p. 199-200 en in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Ne-
derland, p. 118-119; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 150-151;
Hartlief en Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 137-140; Elzas, Special Handboek,
p. 54-58; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 33-34; De
Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 174-175; Bockwinkel en Van Gessel, AA, 1998,
p. 36-37; Kottenhagen-Edzes, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 132-134.
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oorzaker van het ongeval niet kan worden bewezen of geen schuldige voor het on-
geval kan worden gevonden. Een argument voor de wettelijke bescherming van de
passagier hangt samen met het feit dat deze niet de keuze heeft om zieh voor zijn
personenschade te verzekeren en ook voor hem de letselschade tengevolge van een
verkeersongeval ingrijpend kan zijn.*™ : : ; , ; / -•;.•,•

Op de werkgever rust een risicoaansprakelijkheid voor de schade door dood of letsel
die door een bestuurder-werknemer bij een verkeersongeval wordt geleden, tenzij
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bestuurder-
werknemer. De bescherming van de werknemer die uit hoofde van een arbeidsver-
houding een motorrijtuig bestuurt vloeit voort uit het feit dat ook de werknemer
doorgaans niet de bezitter of houder van een motorrijtuig is en dus ook niet de keuze
heeft om een inzittendenverzekering voor zijn personenschade (SVI) af te sluiten.
Ook dient de bestuurder-werknemer te worden beschermd tegen de risico's van het
verkeer waaraan hij binnen het kader van zijn dienstverband kan worden bloot-
gesteld. De werkgever wordt geacht voor zijn aansprakelijkheid van de schade van
de bestuurder-werknemer een verzekering af te sluiten, omdat deze aansprakelijk-
heid niet onder de WAM-dekking valt en daardoor niet verplicht verzekerd is.*"

De bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een werknemer, valt buiten de be-
scherming van het beoogde wetsvoorstel. De bestuurder zal derhalve zowel in de
huidige als toekomstige situatie zijn schade op grond van artikel 6:162 BW moeten
verhalen, waarbij hij de schuld van de wederpartij moet aantonen. Wanneer de be-
stuurder daar niet in slaagt of zelf schuld heeft aan het ongeval zal hij zijn schade
geheel of gedeeltelijk zelf moeten dragen. Bij eenzijdige verkeersongevallen heeft
de bestuurder veelal geen recht op schadevergoeding. De bestuurder kan ten behoe-
ve van zijn personenschade een 'Schadeverzekering Inzittenden' (SVI) afsluiten. De-
ze SVI vergoedt rechtstreeks de door de bestuurder geleden materiele en immateriele
schade ten aanzien van letsel of overlijden ongeacht of sprake is van een aanspra-

476. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 2, p. 13 en p. 19-20. Frenk, NbBW,
1998, p. 7-8, NTBR, 1998, p. 200-201 en in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland,
p. 120-121; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 152-153; Engel-
hard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 44-46; De Haas en Hartlief,
Verkeersaansprakelijkheid, p. 176-177; Elzas, Special Handboek, p. 58-60; Hartliefen Tjittes,
Verzekering en aansprakelijkheid, p. 158-161; Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998,
p. 290; Bockwinkel en Van Gessel, AA, 1998, p. 37-38.

477. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 3, p. 13 en p. 20-23. Frenk, NbBW,
1998, p. 8, NTBR, 1998, p. 201-202 en in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p.
121-123; C.C. van Dam, VR, 1997, p. 357-358; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie
en Nederland, p. 153-155; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 161-165; El-

. zas, Special Handboek, p. 64-67; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeers-
ongevallen, p. 49; Bockwinkel en Van Gessel, AA, 1998, p. 38-39; De Haas en Hartlief, Ver-
keersaansprakelijkheid, p. 177-179.
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kelijke partij. Aangezien de bestuurder de keuze heeft om een SVI aan te gaan en
een passagier bijvoorbeeld niet, werd een uitbreiding van de slachtofferbescherming
van het wetsvoorstel naar de motorrijtuigbestuurders door de regering minder drin-
gend geacht /"

6.2.2. //ef comme/i/aar m <fe//terafMKr

In de literaruur wordt in de eerste plaats kritiek geuit op het feit dat bepaalde catego-
rieen verkeersdeelnemers niet onder de voorgestelde regeling vallen en waarvoor in
de Memorie van Toelichting nauwelijks uitleg wordt gegeven. Dit betreft ongemoto-
riseerde verkeersslachtoffers die bij een eenzijdig verkeersongeval zijn betrokken of
bij een ongeval met andere niet-gemotoriseerden.'"' Daarnaast valt iemand die op
een terras, in een tuin of in een garage wordt aangereden ook niet onder de bescher-
ming van het wetsvoorstel.''"'

In de tweede plaats wordt de keuze voor een risicoaansprakelijkheid ten gunste van
de passagier weliswaar vanuit beschermingsoogpunt wenselijk geacht, maar volgens
Hartlief kan ook een verplichte SVI-verzekering hiervoor een oplossing zijn.'"' De
ANWB wijst op het feit dat de bescherming van de passagier beperkt is tot die van
een motorrijtuig, terwijl bijvoorbeeld ook tram- en treinpassagiers ernstige schade
kunnen lijden bij een aanrijding met een motorrijtuig.*" . : ,•-.-••..••<-;,••

In de derde plaats wordt erop gewezen dat de bestuurder bij een eenzijdig ongeval
een beroep moet doen op eigen voorzieningen en anders op artikel 6:162 BW. Dit
kan ertoe leiden dat een bestuurder met een deel van zijn schade blijft zitten, waar-
voor hij zieh zelf dient bij te verzekeren. Hartlief vraagt zieh af of ook voor de be-
stuurder niet een extra bescherming wenselijk is.*" Van Dam meent dat de bestuur-
der in kwetsbaarheid niet of nauwelijks onderdoet voor de passagier, zodat de uit-

478. Memorie van Toeliching, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 3, p. 13 en p. 18-19. Frenk, in Ver-
keersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 119; C.C. van Dam, VR, 1997, p. 356-357;
Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 151-152; Engelhard en Van
Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 48-49; Hartliefen Tjittes, Verzekering
en aansprakelijkheid, p. 157-158; De Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 173-174;
Kottenhagen-Edzes, NJB, 1998, p. 112-113.

479. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 156-157. ., ., .,.,.
480. ANWB, VR, 1998,p. 35. ' . ' . * '
481. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 170-171. •.
482. ANWB, VR, 1998, p. 35.
483. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 175-176, 'Waarom aan de be-

stuurder een keuze opleggen en voor andere verkeersslachtoffers regulerend ingrijpen?'
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sluiting van de bestuurder vanuit de beschermingsgedachte niet geheel valt te verklä-

/**
g

ren/**

In de vierde plaats wordt ten aanzien van de bestuurder-werknemer gesteld dat hier-
mee een persoon volledig wordt beschermd die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
passagier, wel degelijk invloed kan uitoefenen op het ontstaan van een verkeers-
ongeval.*" Daamaast heeft de werkgever, anders dan bij de aansprakelijkheid voor
een veilige werkplek, slechts een beperkte invloed op de veiligheid van een motor-
rijtuig.''^ Verder wordt een bestuurder-werknemer enerzijds beter beschermd dan
een gewone werknemer, die op grond van artikel 6:758 BW zijn schade slechts ver-
goed krijgt wanneer de werkgever is tekortgeschoten/" Anderzijds wordt de werk-
nemer ook beter beschermd dan een gewone bestuurder, waarvan slechts een min-
derheid de beschikking heeft over een SVI-verzekering.'"' Van Dam steh zieh de
vraag of de risicoaansprakelijkheid van de werkgever vanuit de 'risque profes-
sionnel-gedachte' niet kan worden uitgebreid naar de schade van mobiele niet-gemo-
toriseerde werknemers die schade lijden anders dan door een verkeersongeval dan
wel bij een verkeersongeval met een andere niet-gemotoriseerde verkeersdeelne-
mer.'"' Ten slotte wordt gewezen op de afbakeningsproblemen bij de bescherming
van de werknemer-bestuurder met name ten aanzien van de 'uitoefening van de
werkzaamhederi.**'

tf.2.3. De ftesc/jerwiingsorovang m dep/a/men van A/inüter Afor/Aa/f - :

Korthals volgt zijn ambtsvoorgangster voor wat betreft de bescherming van bepaal-
de groepen verkeersdeelnemers. Ook in zijn plannen wordt uitgegaan van een risico-
aansprakelijkheid ten laste van de bezitter van een motorrijtuig voor de personen-
schade van de fietser, voetganger en passagier, respectievelijk een risicoaansprake-
lijkheid van de werkgever voor de personenschade die door een werknemer bij een
verkeersongeval wordt geleden. De bestuurders van een motorrijtuig krijgen ook in

484. C.C. van Dam, VR, 1997, p. 357.
485. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 177. . . . . . .
486. C.C. van Dam, VR, 1998, p. 358.
487. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgi« en Nederland, p. 181. Zie ook Bier, VR 1998, p.

1-4 met betrekking tot de bescherming van de werknemer bij bedrijfsongevallen.
488. Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 291.
489. C.C. van Dam, VR, 1998, p. 357-358. Zie ook Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998,

p. 289, die in dit verband het voorbeeld noemen van een werknemer die in opdracht van de werk-
'*"" gever met de fiets door eigen schuld bij een eenzijdig verkeersongeval gewond raakt, waarvoor

hij echter geen vergoeding ontvangt.
490. Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 291; ANWB, VR, 1998, p. 37: Waar begint

'de uitoefening van werkzaamheden' en waar eindigt deze? Wanneer wordt de werkgever geacht
een vergoeding te hebben gegeven voor een verzekering van de schade? Wat zijn wel of niet za-
kelijke kilometers? • • ; • . ,̂, • , •• . .- , . .
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de plannen van Korthals geen extra bescherming, omdat zij goed in Staat zijn hun ei-
gen schade te verzekeren en om een onaanvaardbare premiedruk op de WAM-ver-
zekering te vermijden.'"'

Een belangrijk verschil met het wetsvoorstel is dat Korthals in beginsel de schade-
vergoeding aan fietsers en voetgangers wil onthouden indien zij met een ernstig ge-
brek aan zorgvuldigheid (roekeloos) aan het verkeer deelnemen, met dien verstände
dat dit verweer alleen geldt tegenover niet-gemotoriseerden van 14 jaar en ouder.
Voor slachtoffers beneden de 14 jaar blijft het huidige regime (100%-regel op basis
van artikel 185 WVW) gehandhaafd. Bij passagiers zal in de visie van Korthals de
grens van bescherming bij roekeloosheid in het algemeen moeten liggen. Ten aan-
zien van de bestuurder-werknemer is nog niet duidelijk waar de grens van bescher-
ming zal komen te liggen, bij roekeloosheid in het algemeen, of bij bewuste roeke-
loosheid.'"^ Het voorgaande betekent in beginsel een belangrijke verruiming ten op-
zichte van opzet of bewuste roekeloosheid in het wetsvoorstel.'*" - s r.o > r;

Hartlief meent dat Korthals met zijn plannen afstand neemt van het huidige recht ten
aanzien van artikel 185 WVW, waarin een ongemotoriseerde van 14 jaar en ouder
minimaal 50% van zijn schade vergoed krijgt.'"* In de plannen van Korthals gaan
deze verkeersdeelnemers er in bescherming op achteruit, terwijl bij een stelselher-
ziening nu juist een verruiming van de bescherming was beoogd. De aanspra-
kelijkheid van de gemotoriseerde vervalt immers in de plannen van Korthals al bij
gewone roekeloosheid. Daamaast wordt voor verkeersslachtoffers jonger dan 14 jaar
de huidige situatie (100%) gehandhaafd, hetgeen leidt tot een zelfstandig regime
voor deze groep verkeersdeelnemers.''^

Engelhard en Van Maanen stellen dat in de plannen van Korthals de bezitter van een
motorrijtuig zieh slechts van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden wanneer hij aan-
toont dat de roekeloosheid van het slachtoffer de enige oorzaak van het ongeval is
geweest. Zij noemen dit het exclusiviteitsvereiste bij eigen schuld. Dit exclusiviteits-
vereiste zal in hun visie aldus moeten worden opgevat dat de bezitter alleen wordt
bevrijd indien vaststaat dat het aan zijn motorrijtuig inherente gevaar (de grondslag

491. TK 1998-199, 25 759, nr. 5 (H),p. 2 en 5. %-X: f ^ « Vf > v - r .-rt;* ^ , - > -•;•
492. TK 1998-1999, 25 759,nr. 5 (H), p. 2-5.
493. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de uitleg die Korthals aan het begrip 'roeke-

loosheid' geeft.
494. Zie ook Nieuwenhuis, RM Themis, p. 358. Volgens hem bevat het voorgestelde systeem een be-

langrijke uitbreiding van de aansprakelijkheid van de automobilist ten opzicht van artikel 185
WVW.

495. Hartlief, TYP, 1998, p. 73. > •:•- • - • ..
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voor de aansprakelijkheid) niet aan de totstandkoming van het ongeval heeft bijge-
dragen. Daarbij zal het om uitzonderingssituaties gaan. De intentie van het kabinet
om meer gewicht toe te kennen aan de eigen schuld van het slachtoffer kan volgens
hen beter worden bereikt met het normale eigen schuldverweer van artikel 6:101

6.3. 'BETROKKENHEID', 'OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID' EN

'ROEKELOOSHEID' ^

in

In het wetsvoorstel Verkeersongevallen is het belangrijkste criterium voor de vast-
stelling van de aansprakelijkheid van de bezitter of houder de "betrokkenheid' van
het motorrijtuig bij een verkeersongeval. De bezitter kan, wanneer deze 'betrokken-
heid' eenmaal is vastgesteld, een beroep doen op het gedrag van het slachtoffer.
Verwijst dit gedrag naar opzet of bewuste roekeloosheid dan leidt dit tot een alge-
heel verval van de schadevergoedingsplicht van de bezitter, ook wanneer deze een
fout heeft begaan.*" De bezitter of houder kan in vergelijking met artikel 185 WVW
derhalve geen beroep meer doen op overmacht; zijn gedrag is voor de vaststelling
van de aansprakelijkheid niet langer relevant.'*^

In de Memorie van Toelichting wordt ten aanzien van het begrip "betrokkenheid'
verwezen naar artikel 29bis paragraaf van de Belgische WAM-regeling en naar arti-
kel 1 van de Franse 'loi Badinter'. Voor de uitleg van het begrip "betrokkenheid' kan
volgens de toelichting aansluiting worden gezocht bij de Franse rechtspraak ten aan-
zien van de 'implication'.'"' Hoewel uit deze jurisprudence blijkt dat het begrip 'be-
trokkenheid' moeilijk kan worden afgebakend, wordt in de Toelichting ten behoeve
van de Nederlandse rechtspraak toch een aantal criteria opgesomd."*' •,...;,: ,

In de eerste plaats is in het kader van de "betrokkenheid' van belang dat een motorrij-
tuig 'in het verkeer' schade moet hebben toegebracht. Een auto die in een garage in
brand vliegt of ontploft en schade veroorzaakt valt daar bijvoorbeeld niet onder. De
schade tengevolge van verkeersongevallen op niet-openbare fabrieks- bouw- of ha-

496. Engelhard en Van Maanen, VR 1999, p. 356.
497. Dit is een wezenlijk verschil met het Franse en Belgische recht, waarin voor een verval van de

vergoedingspltcht de Taute inexcusable' respectievelijk de 'onverschoonbare fout' de enige oor-
•- '- . ' zaak van het verkeersongeval moet zijn geweest. Zie respectievelijk paragraaf 4.3 van hoofdstuk

1 (Frankrijk) en paragraaf 4.4 van hoofdstuk 2 (Belgie).
498. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 37-38.
499. Zie Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, diss., p. 51-59; Sterk, VR, 1997, p.

197-201, alsmede paragraaf 4.2 van hoofdstuk 1.
500. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 38-40. y .. > / -, >
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venterreinen kan op grond van de gevaarzetting ook betrokkenheid opleveren (arti-
kel 2 lid I juncto 3 lid I WAM).

In de tweede plaats geldt volgens de Toelichting dat een regebnatig geparkeerd mo-
torrijtuig niet bij een verkeersongeval betrokken kan zijn, omdat een dergelijk mo-
torrijtuig niet aan het verkeer deelneemt. Dit geldt in beginsel evenzeer voor motor-
rijtuigen die foutgeparkeerd of te lang geparkeerd staan.*" , -.,. w, i ;

In de derde plaats wordt door de Toelichting met een verwijzing naar de Franse
rechtspraak gesteld, dat in ieder geval sprake is van betrokkenheid wanneer er con-
tact is tussen het slachtoffer en een motorrijtuig in beweging.™'' Dit geldt ook voor
het contact tussen het slachtoffer en een motorrijtuig dat stilstaat bij een stoplicht, in
een file of tengevolge van pech. Het motorrijtuig neemt in een dergelijke situatie wel
deel aan het verkeer en kan als zodanig bij een verkeersongeval betrokken zijn.'"

Wanneer het fysieke contact tussen een slachtoffer en een motorrijtuig ontbreekt, is
volgens de Toelichting voor het aannemen van betrokkenheid vereist dat er een ze-
kere band is tussen het motorrijtuig en het ongeval dan wel dat het motomjtuig een
actieve rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Dit brengt mee dat be-
trokkenheid zal worden aangenomen van een motorrijtuig voor de schade van een
fietser die door luchtverplaatsing ten val is gekomen. Er zal echter geen sprake zijn
van betrokkenheid voor de schade van een voetganger die schrikt van een normaal
startende automotor of van een motorrijtuig dat louter voorbijrijdt in een straat.**

6.5.2. //er co/w/Me/j/aar m <fe /iteratour . v t. ir-; ^.!% ,.-

Sterk concludeert uit zijn vergelijking met de Franse rechtspraak inzake het begrip
"betrokkenheid", dat in Frankrijk betrokkenheid wordt aangenomen wanneer de aan-
wezigheid van het motorrijtuig een noodzakelijke voorwaarde was voor het ontstaan
van het ongeval. Daarbij is niet van belang of het motorrijtuig een actieve dan wel
een passieve rol heeft gespeeld en is ook het gedrag van de motorrijtuigbestuurder
n i e t r e l e v a n t . " " i ^ j , t e . > . ' ; • , • • v » . « . : - , „ , • ; ^ t , - - . , - . . : . - - • . • ; . „ . ; r - . . . . i u ' - . j f & , i , - . s ;• ;

501. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998,25 759, nr. 3, p. 38. ,i • - ; ' • hirrflw •
502. Sterk, VR, 1998, p. 66. •>• -
503. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 39.
504. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 39-40. Frenk, NTBR, 1998, p. 202-

203 en in Verkeersaansprakelijkheid in Belgi« en Nederland, p. 124-125. Zie over het begrip 'be-
trokkenheid' eveneens: C.C. van Dam, VR, 1997, p. 353-354; Hartlief, in Verkeersaansprake-
lijkheid in Belgif en Nederland, p. 162-164; Hartlief en Tjittes, Verzekering en aansprake-
lijkheid, p. 140-141; ANWB, VR, 1998, p. 35-36.

505. Sterk, VR 1998, p. 65-69.
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De opvatting in de Memorie van Toelichting dat een bomauto niet betrokken kan
zijn omdat de schade dan niet in het verkeer is toegebracht,** is in de visie van Sterk
te beperkt en wijkt af van het Franse recht. Daar worden slachtoffers van een
bomauto die zieh op de weg bevindt wel beschermd door de 'loi Badinter'.**" .^ .„

Met betrekking tot een regelmatig geparkeerd motorrijtuig baseert de Memorie van
Toelichting zieh volgens Sterk ten onrechte op de Franse rechtspraak van vöör 1995.
Daama heeft het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat voor betrokkenheid slechts
het contact relevant is, waarbij het gedrag van de motorrijtuigbestuurder in beginsel
geen rol speelt.'°* Sterk merkt in dit verband verder op dat in de Franse rechtspraak
voor het aannemen van betrokkenheid bij geparkeerde en stilstaande motorrijtuigen
eenzelfde criterium (contact) wordt gehanteerd. Hij pleit er dan ook voor om zowel
bij geparkeerde als bij stilstaande motorrijtuigen (een ruimere) "betrokkenheid' aan te
nemen.*"

(JJ.i.

Wanneer de betrokkenheid van het motorrijtuig bij een verkeersongeval vaststaat
kan de bestuurder of houder, om zieh geheel van zijn vergoedingsplicht te bevrijden,
een beroep doen op de opzet of bewuste roekeloosheid van het slachtoffer terzake
van het ontstaan van de schade."" Onder opzet wordt volgens de Toelichting ver-
staan: ^- ' ' , ' ?,-

••-.-••-:! 'i Willens en wetens handelen met het oogmerk om de schade te veroor-
-sisb zaken. 2. Het geval dat het slachtoffer weet dat de schade het zekere of
•- noodzakelijke gevolg is van zijn handelen (zekerheids- of noodzakelijkheids-

bewustzijn). 3. De situatie waarin jemand zieh bewust is van de aanmerkelijke
kans dat hij door zijn gedraging schade zal oplopen en dit waarschijnlijke
gevolg accepteert (voorwaardelijke opzet of opzet als waarschijnlijkheids-
bewustzijn)'.*"

506. Ook de ANWB, VR 1998, p. 35, vindt dit een te eng omlijnd criterium. Daarnaast zal volgens de
ANWB het begrip "betrokkenheid' vragen blijven oproepen, omdat de band met het ongeval niet
altijd duidelijk is.

507. Sterk, VR, 1998, p. 66. Ook in de visie van de ANWB, VR 1998, p. 35, dient de passagier die in
een auto zit die explodeert te worden beschermd.

508. Sterk, VR, 1998,p. 67. -• ••-.:•'. .v ' '-:-• u,:-*.- . i :'v . ,,.v«•': . i . . ' . ;.:-!•
509. Sterk, VR, 1998, p. 68.
510. Zie daarover: Bolt, VR, 1998, p. 161 -165 en meer algemeen Mendel, LSA 1998, p. 59-70; Men-

del, In Voile Verzekerdheid, p. 113-124.
511. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998,25 759, nr. 3, p. 42. Zie ook C.C. van Dam, Verzeke-

ring naar körnend recht, preadvies, 1995, p. 72-74; Bolt, VR, 1998, p. 162-163; Mendel, LSA
1998, p. 60-62 en In Voile Verzekerdheid, p. 114-115.
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De laatstgenoemde gradatie (voorwaardelijke opzet) kan zieh volgens de Toelichting
voordoen bij een fietser die, wetende dat zijn gedraging tot een ongeval kan leiden,
bewust een verkeersweg in de verboden richting opfietst tegen het gangbare verkeer
in. Bewuste roekeloosheid heeft betrekking op 'de situatie waarin iemand zieh be-
wust is van de aanmerkelijke kans dat zijn gedraging tot schade zal leiden, maar
denkt dat dit gevolg zal uitblijven'. Hiervan kan volgens de Toelichting sprake zijn
wanneer een fietser tijdens de spits bewust door een rood licht rijdt om een drukke
verkeersweg over te steken. Dit ter onderscheiding van onbewuste roekeloosheid
waarbij de fietser of voetganger zieh misschien wel realiseert dat hij de verkeers-
regels overtreedt maar zieh niet bewust is van het feit dat dit gedrag tot een ongeval
kan leiden.*'* Bij de beoordeling of sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
dient naar de concrete omstandigheden ten tijde van het ongeval te worden gekeken.
Aan kinderen en personen met een geestelijke stoorais zal volgens de Toelichting
zelden opzet of bewuste roekeloosheid kunnen worden verweten, omdat zij zieh in
vele gevallen niet van het gevaar van him gedraging bewust "^

Opzet of bewuste roekeloosheid van de passagier zal naar het oordeel van de Memo-
rie van Toelichting niet snel worden aangenomen. De vraag of bijvoorbeeld het mee-
rijden met een dronken bestuurder of het niet dragen van een autogordel of helm als
opzet of bewuste roekeloosheid kunnen worden gekwalificeerd, hangt volgens de
Toelichting af van de omstandigheden. Daarbij is het van belang of in de concrete si-
tuatie een ernstig gevaar in het leven is geroepen en de passagier zieh bewust is ge-
weest van dit gevaar."*

Het enkel tegenwerpen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de be-
stuurder-werknemer, ook al heeft deze zelf schuld aan het ontstaan van het verkeers-
ongeval berust volgens de Memorie van Toelichting op de gedachte dat:

'....degene die uit hoofde van zijn arbeidsverhouding een motorrijtuig besruurt,
en daarbij aan de risico's van het gemotoriseerde verkeer wordt blootgesteld,
niet mag worden tegengeworpen dat hij niet alle voorzichtigheid in acht heeft ,t
genomen die nodig is ter voorkoming van verkeersongevallen. Het is immers

512. Zie Mendel, LSA 1998, p. 63-64, over het onderscheid tussen "bewuste roekeloosheid' en 'onbe-
wuste roekeloosheid'.

513. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 41-43. C.C. van Dam, VR, 1997, p.
355; Bolt, VR, 1998, p. 163; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersonge-
vallen, p. 33-34; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie' en Nederland, p. 159-160;
Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 138-139.

514. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 45. C.C. van Dam, VR, 1997, p. 355;
Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 45; Kremer, Henne-
kam en Van der Harst, VR, 1998, p. 290; ANWB, VR, 1998, p. 36-37; Hartliefen Tjittes, Ver-
zekering en aansprakelijkheid, p. 159-161.
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een ervaringsfeit dat het regelmatig deelnemen aan het verkeer tot een vermin-
dering van de optimale voorzichtigheid leidt'.'"

Een aantal auteurs meent dat 'opzet of bewuste roekeloosheid' ruimer is dan 'opzet of
aan opzet grenzende roekeloosheid',"* waardoor bepaalde verkeersfouten van de
fietser, bijvoorbeeld het rijden door een rood licht, mogelijk wel "bewuste roeke-
loosheid' opleveren met name bij slachtoffers vanaf 14 jaar. De Memorie van Toe-
lichting maakt volgens hen onvoldoende duidelijk dat het om uitzonderlijke situaties
moet gaan. Daarnaast dient door de rechtspraak de reikwijdte van "bewuste roeke-
loosheid' opnieuw te worden vastgesteld.'"

Hartlief stelt dat bij opzet of bewuste roekeloosheid de vergoedingsplicht niet geheel
moet komen te vervallen wanneer ook de bestuurder een fout heeft gemaakt. Hij
verwijst naar het Belgische stelsel van artikel 29bis WAM-wet, waarin geldt dat de
'onverschoonbare fout' van de ongemotoriseerde de enige oorzaak van het ongeval
moet zijn geweest."*

> , • ' ! • • • • • . . • ; - . > . • ; ? . • ) • ; ' ' , ^ W i - ' v • ' • . ' . ••. • • ; • • . , •

Verder wordt door Hartlief benadrukt dat de uitzondering van opzet of bewuste roe-
keloosheid bij passagiers een andere betekenis heeft dan bij fietsers en voetgangers.
Bij de laatsten gaat het immers om een bijdrage aan het ontstaan van het ongeval,
terwijl bij onvoorzichtig gedrag van een passagier doorgaans wordt gedacht aan het
meerijden met een dronken bestuurder of het niet dragen van een helm."' Bolt
meent dat aan een passagier mogelijk wel opzet of bewuste roekeloosheid kan wor-
den tegengeworpen wanneer deze instapt bij 'iemand die zo dronken is dat hij nau-
welijks nog op zijn benen kan staan'."°

515. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 51. Hierin wordt verwezen naar rege-
ling ten aanzien van arbeidsongevallen in artikel 7:658 BW (art. 7A:1638x BW oud) en de hier-
op gebaseerde rechtspraak, met name HR 27 maart 1992, NJ 1992,496; HR 20 September 1996,
NJ 1997, 198. Zie daarover Bier, NTBR, 1993, p. 22-24 en VR, 1998, p. 1-2; Bolt, VR, 1998, p.

. 162-164; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 180-181; Hartliefen
Tjittes, Verzkering en aansprakelijkheid, p. 162-163.

516. Anders: Frenk, Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 126.
517. Zie Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 161; Bolt, VR, 1998, p.

162 en p. 164; Kottenhagen-Edzes, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 134-
136 en NJB, 1998, p. 111, die verder meent dat de uitzondering van opzet of bewuste roekeloos-
heid bij kinderen tot 14 jaar, naar Belgisch voorbeeld (artikel 29bis paragraaf 1 lid 7 WAM), be-
ter geheel kan worden afgeschaft.

518. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 161. , . , • - , :•«
519. Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 171-172. > •:, v • ;
520. Bolt, VR, 1998, p. 164-165. .•••'. : , r
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Volgens de ANWB leidt de objectivering van de roekeloosheid in de zin dat het
slachtoffer zieh het gevaar had moeten realiseren tot het toelaten van een over-
machts- en eigen schuldverweer, omdat bijna elke verkeersfout een gevaar oplevert
De ANWB pleit daarom voor de term 'voorwaardelijke opzet' of 'aan opzet grenzen-
de roekeloosheid'."'

6.5.5. De 'rodte/oojAeü/' i« rfe /?/an«e» van

Korthals wenst met zijn plannen meer aandacht te geven aan de eigen schuld van
met name de fietser en voetganger. In de woorden van Korthals:

'...het bevredigt niet het rechtvaardigheidsgevoel dat men schuldeloos de
schade van de schuldige partij moet vergoeden, ook als het slachtoffer zieh

' •};•!•• roekeloos heeft gedragen'.'"

Daarom wordt in de plannen van Korthals het verweer van 'opzet of bewuste roeke-
loosheid' afgezwakt tot een 'ernstig gebrek aan zorgvuldigheid' ofwel 'roekeloosheid'
van het slachtoffer. Verder geldt dat de vergoedingsplicht pas geheel komt te ver-
vallen wanneer de (onbewuste) roekeloosheid van het slachtoffer de enige oorzaak
van het ongeval is geweest. Gedragingen die in de visie van Korthals als roekeloos
kunnen worden aangemerkt zijn: door een rood licht rijden, zonder verlichting rij-
den, voorrang nemen, dronken op de fiets zitten of zonder uitkijken de straat over-
steken. Korthals meent dat slachtoffers die geen roekeloos gedrag kan worden ver-
weten hun schade volledig vergoed moeten krijgen. Het gaat daarbij om slachtoffers
die meer een 'fout van alledag' hebben begaan, zoals een inschattingsfout, een ver-
gissing of een fout begaan in een 'moment van onachtzaamheid'."'

Korthals illustreert zijn uitleg van de begrippen 'roekeloosheid' en 'fouten van alle-
dag' aan de hand van een aantal voorbeelden.

Een dronken man die slingerend van het cafe naar huis fietst en wordt aangereden
gedraagt zieh (onbewust) roekeloos, omdat hij door op de fiets te stappen zieh niet
heeft bekommerd om de mogelijke gevolgen van zijn dronkenschap in het verkeer.

Een studente die dagelijks op haar weg naar de universiteit een rood licht negeert,
maar op een dag bij het betreffende verkeerslicht wordt aangereden, gedraagt zieh
roekeloos met het gevolg dat de aansprakelijkheid van de automobilist geheel ver-

521. ANWB, VR, 1998, p. 35-36. K-V .
522. TK 1998-1999, 25 759, nr. 5 (H), p. 2.
523. TK 1998-1999,25 759, nr. 5 (H), p. 2-3.
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Een man die op de fiets een naderende kruising wil oversteken en de snelheid van
een van rechts aankomende auto verkeerd inschat en wordt aangereden, kan geen
ernstig gebrek aan zorgvuldigheid worden verweten en krijgt 100% van zijn schade
vergoed."*

Voor passagiers ligt de grens van bescherming ook bij gewone roekeloosheid. Kort-
hals meent dat dit in de praktijk geen probleem zal zijn omdat de gedragingen van de
passagier zelden bijdragen aan het ontstaan van de schade. Bij de gevallen waarin dit
wel mogelijk is kan worden gedacht aan het niet dragen van een gordel of helm, ge-
dragingen die in de visie van Korthals als roekeloos kunnen worden aangemerkt."'

Door de literatuur wordt gewezen op de consequenties van de plannen van Korthals
ten opzichte van het huidige recht van artikel 185 WVW. Enerzijds zal in bepaalde
gevallen het verkeersslachtoffer, afhankelijk van de omstandigheden, geen schade-
vergoeding ontvangen, terwijl dit naar huidig recht nog minimaal 50% is. In het
voorbeeld van de studente zou zij naar huidig recht nog minimaal 50% van haar
schade vergoed krijgen, terwijl zij in de plannen van Korthals niets krijgt. Ander-
zijds zal een verkeersslachtoffer in de plannen van Korthals altijd 100% schadever-
goeding kunnen krijgen, bij voorbeeld wanneer er geen overmacht is of de roeke-
loosheid van het slachtoffer niet de enige oorzaak van het ongeval is geweest, terwijl
dat naar huidig recht maar 50% is."*

Een andere consequentie van de plannen van Korthals is dat de automobilist moet
bewijzen dat het ongeval uitsluitend door het roekeloze gedrag van de fietser of
voetganger is veroorzaakt. Dit brengt mee dat het overmachtsverweer van artikel
185 WVW naar voren treedt,"' met dien verstände dat wanneer de automobilist
rechtens enig verwijt kan worden gemaakt de roekeloosheid van de fietser of voet-
ganger niet meer de enige oorzaak van het ongeval is. Volgens een aantal auteurs be-
tekent dit voor de automobilist een achteruitgang ten opzichte van het huidige
recht."*

Nieuwenhuis meent dat in de plannen van Korthals geen consistente lijn is te ont-
dekken tussen 'roekeloosheid' en 'fouten van alledag'. Voorrang nemen en zonder

y ^ t f . . H , . * * : . . , ? ; :
524. TK 1998-1999, 25 759, nr. 5(H),p. 3-4. £.-: Ofe*. <*•: > • .•,.,^-,;.-. . • . , , , ,
525. TK 1998-1999, 25 759, nr. 5 (H), p. 5.
526. Hartlief, TVP, 1999, p. 73, met andere voorbeelden; Nieuwenhuis, RM Themis, 1999, p. 357-

358; Engelhard en Van Maanen, VR, 1999, p. 356.
527. Hierbij geldt het criterium dat de bezitter van het motorijtuig 'rechtens geen enkel verwijt' kan

worden gemaakt. Zie daarover paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
528. Zie daarover Nieuwenhuis, RM Themis, 1999, p. 357-358.
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uitkijken de straat oversteken hoeven niet roekeloos te zijn, maar lcunnen ook het
gevolg zijn een 'moment van onachtzaamheid', hetgeen dan een 'fout van alle dag'
oplevert."'

Volgens Engelhard en Van Maanen leidt het verweer van roekeloosheid als enige
oorzaak van het ongeval bij passagiers tot vreemde resultaten. Een passagier die
geen helm of gordel draagt, hetgeen roekeloos is, krijgt geen schadevergoeding.""
Omdat echter het niet dragen van helm of gordel vaak niet de enige oorzaak van het
ongeval is geweest, wordt de passagier toch volledig schadeloos gesteld, hetgeen
volgens hen niet de bedoeling van Korthals is geweest."' • «-MY r *i --r, •••;.;,„

6 .4 . DE VERGOEDING VAN ZAAKSCHADE ^ . • MVt -A. a:

Op voorwaarde dat de zaakschade samenvalt met de geleden personenschade, kan
ingevolge het wetsvoorstel door de fietser, voetganger en passagier ook voor de
zaakschade een beroep worden gedaan op de risicoaansprakelijkheid van de bezitter
of houder van het motorrijtuig. De vergoeding van zaakschade heeft daarbij voor-
namelijk betrekking op de schade aan fiets, kleding en bagage. Volgens de Toelich-
ting kan de schadeafwikkeling worden vereenvoudigd wanneer zowel zaakschade
als personenschade onder eenzelfde regime van risicoaansprakelijkheid worden ge-
bracht.'" :•£:;•• ; ,.:-..i ;v . r / :

De werkgever is ingevolge het wetsvoorstel risicoaansprakelijk voor zowel de per-
sonenschade als de zaakschade van de bestuurder-werknemer, ook wanneer de laat-
ste alleen zaakschade heeft geleden. Daarbij wordt de vergoeding van zaakschade
door de Toelichting beschouwd als een codificatie van de bestaande rechtspraak.'"

• • • • • • • ' • •••• •• : • • . . - • - r - . ; - : • • • . • , v r j / ^ , - v • - . • , •

Passagiers die alleen zaakschade lijden zijn voor een vergoeding daarvan aange-
wezen op artikel 6:162 BW."* Voor niet-gemotoriseerden kan volgens de Toelich-
ting de zaakschade echter omvangrijk zijn tengevolge van het 'Betriebsgefahr' van
het autoverkeer. Om die reden is voor niet-gemotoriseerden die alleen zaakschade

529. Nieuwenhuis, RM Themis, 1999, p. 358. ' ' ' ' >••":->-;'' '
530. Zie ook Hartlief, TVP, 1999, p. 73.
531. Engelhard en Van Maanen, VR, 1999, p. 355. '
532. Memorie van Toelichting, TX, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 26-27, p. 43 en p. 46. Engelhard en

Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 41-42.
533. HR 16 Oktober 1992, NJ 1993,264 (Bruinsma). Hierin werd geoordeeld dat de werknemer die in

het kader van een arbeidsovereenkomst met zijn eigen auto een ongeval veroorzaakt, in beginsel
recht heeft op een vergoeding door de werkgever van de (casco)schade aan zijn auto. Zie Memo-
rie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 4, p. 22, p. 27 en p. 51. .,..<•

534. Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 45. . •' '
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hebben geleden in het wetsvoorstel een bijzondere regeling opgenomen. De strek-
king hiervan stemt overeen met die van artikel 185 WVW, zodat voor de vergoeding
van alleen zaakschade derhalve de status quo blijft gehandhaafd."'

Kottenhagen-Edzes meent dat het beter is om in alle gevallen de zaak- en personen-
schade van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer gelijk te behandelen. Daar-
naast vraagt zij zieh in verband met het criterium voor letselschade af wanneer zaak-
schade en personenschade precies samenvallen. Indien een dokter wordt geraad-
pleegd geldt dan reeds een risicoaansprakelijkheid voor zowel de letsel- als de zaak-
schade? Heeft daarentegen het slachtoffer letselschade geleden maar gaat hij daar-
voor niet naar de dokter dan moet hij voor zijn zaakschade een beroep doen op de
bijzondere, minder beschermende, regeling voor zaakschade in het wetsvoorstel."*

Kremer, Hennekam en Van der Harst pleiten voor een regime van schuldaan-
sprakelijkheid ten aanzien van zaakschade. De beoogde regeling met betrekking tot
de geleden zaak- en letselschade zal fraude in de hand werken nu een wettelijke om-
schrijving van letselschade ontbreekt.'" Een ander voorstel is om de risicoaanspra-
kelijkheid bij zaakschade te beperken tot het bedrag van de letselschade om te voor-
komen dat een fietser tegen een stilstaande auto valt en een nieuwe fiets of een
nieuw jack claimt."*

<f.4J. De/j/annen van/fort/iafe

Volgens Korthals moet een duidelijke scheiding worden aangebracht tussen de be-
scherming voor geleden personenschade en zaakschade. Hij meent dat een regeling
waarbij een fietser die letselschade heeft geleden ook de schade aan zijn fiets of kle-
ding vergoed krijgt, fraude in de hand zal werken. Een fietser zou na een ongeval
zijn letselschade kunnen simuleren om de schade aan zijn fiets vergoed te krijgen. In
de visie van Korthals moet daarom in het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor de

535. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 27, p. 43 en p. 46-47. Frenk, NbBW,
1998, p. 8-9, NTBR, 1998, p. 204 en in Verkeersaansprakelijkheid in Belgifi en Nederland, p.
127; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgifi en Nederland, p. 164-165; De Haas en
Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 204-205; Hartlief en Tjittes, Verzekering en aansprake-
lijkheid, p. 141-142; Bockwinkel en Van Gessel, AA, 1998, p. 38; Elzas, Special Handboek, p.
60-62; Engelhard en Van Maanen, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, p. 42; ANWB,
VR, 1998, p. 37.

536. Kottenhagen-Edzes, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 137-138 en NJB,
1998, p. 111-112.

537. Zie ook C.C. van Dam, VR, 1997, p. 355-356, die eveneens waarschuwt voor de grensgevallen,
waarin een 'schrammetje' aanleiding kan zijn om de verkreukelde dure mountainbike te claimen.

538. Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 289.
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zaakschade van de ongemotoriseerde en de passagier de status quo worden gehand-
haafd" '

6.5. DE SCHADE VAN DE GEMOTORISEERDE VERKEERSDEELNEMER:

REFLEXWERKING**" . . . . . . v

De vraag of de schade bij een verkeersongeval tussen bijvoorbeeld een auto en een
fietser over en weer volgens dezelfde maatstaf moet worden afgewikkeld wordt in
de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Verkeersongevallen negatief beant-
woord. Dit zou namelijk betekenen dat een autobestuurder bij de beoogde risicoaan-
sprakelijkheid vrijwel nooit zijn letselschade vergoed krijgt, hetgeen niet wenselijk
wordt geacht.*""

"'"-'• •'••• •'•'••- ^ i " - - r u f f V - - . , d i i « . - M n t r i ; . O L W r i d i : ; : - : T : r - s L : T , : n b ? > r i - c i - . • - T I

Verder is door Minister, rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van
State/" besloten om ten aanzien van de reflexwerking geen regeling in het wets-
voorstel op te nemen. Volgens de Memorie van Toelichting ontbreekt het maat-
schappelijk draagvlak om een regeling te treffen waarbij een gemotoriseerde met
zijn schade blijft zitten die door een niet-gemotoriseerde is veroorzaakt. Voor de
schade van de gemotoriseerde blijven derhalve de regels van boek 6 BW van toepas-
sing, waarbij het volgens de Toelichting niet ondenkbaar is dat de rechter in het ka-
der van de causale verdeling van artikel 6:101 BW rekening houdt met het 'Be-
triebsgefahr'^ van een motorrijtuig in beweging.'**

539. TK 1998-1999,25 759, nr. 5 (H), p. 6. ' -"'* ' ""•" ' * ' ' '
540. Zie over de reflexwerking naar huidig recht onder anderen: HR 6 februari 1987, NJ 1988,57, VR

1987, 35; Kortmann, AA, 1987, p. 638-643; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijk-
' •' • - heid, p. 152-154; Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1994, p. 253-260; Bouman, VR 1994, p.
S; •'• J 33-38; Bouman, In voile verzekerdheid, p. 199-211; Van Wassenaer van Catwijck en Jongeneel,

Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid, p. 99-106 en p. 146-149; Bouman, LSa 1997, p. 54-56;
Hartlief, TvP, 1996, p. 1320-1325; Hartlief, WPNR 6062, 1992, p. 663-667; Van Wassenaer van
Catwijck, in CJHB (Brunner-bundel), p. 435-440.

541. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998,25 759, nr. 3, p. 28-30.
542. Advies Raad van State en nader rapport, TK, 1997-1998, 25 759, B, p. 2 en p. 11-12.
543. Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 290, verwachten dat hierover op dossiemi-

veau veel discussie zal blijven bestaan tussen AVP-verzekeraars en gemotoriseerden.
544. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 29-30; Advies Raad van State, TK,

1997-1998, 25 759, B, p. 11; Frenk, NbBW, 1998, p. 9, NTBR, 1998, p. 205 en in Verkeersaan-
sprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 128-129; C.C. van Dam, VR, 1997, p. 354; Hartlief, in
Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 186-187; Hartliefen Tjittes, Verzekering
en aansprakelijkheid, p. 154-156; Van Dijk, VR, 1998, p. 132-133; Bockwinkel en Van Gessel,

-•• AA, 1998, p. 39; Elzas, Special Handboek, p. 62-63; Kottenhagen-Edzes, in Verkeersaansprake-
lijkheid in Belgie en Nederland, p. 140-143.
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6.6. REGRESRECHTEN EN VERZEKERINGSPREMIES - - , , , y . - r , - ' v ^ . v j v i ,•; ̂ . 5 !

. . . . ' . > ' : t ' . . - r - - • ; • • . i > : . ' j ' . - i T f i c r - f ; , - . f-i>'Aj>
<J.<5./. A/ewiorie van 7be//cAfmg

In het wetsvoorstel is ten aanzien van de regresrechten gekozen voor een stelsel
waarbij de bescherming van verkeersslachtoffers niet ten goede komt aan de regres-
nemende sociale en particuliere verzekeraars en de overheid. Daarnaast kunnen re-
gresnemende instanties als gevolg van de beoogde afschaffing van artikel 185
WVW, niet meer profiteren van de bescherming, die door de Hoge Raad in het kader
van deze regeling aan hen is gegeven.'*' Regresnemende instanties zullen na de in-
voering van de nieuwe regeling zijn aangewezen op de algemene onrechtmatige
daad van artikel 6:162 BW, hetgeen een formele achteruitgang inhoud ten opzichte
van artikel 185 WVW. Daarbij wordt in de Memorie van Toelichting niet uitgesloten
geacht dat de rechter in het kader van de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 lid 1
BW rekening houdt met het 'Betriebsgefahr' van het motorrijtuig dat aan het verkeer
heeft deelgenomen. In dit verband wordt door de Toelichting verwezen naar het ar-
rest Puts/Ceha/'** waarin de vordering naar aanleiding van een verkeersongeval tus-
sen een motorrijtuig en een volwassen fietser was gebaseerd op de onrechtmatige
daad van artikel 1401 BW (oud). De Hoge Raad oordeelde hierin met een verwijzing
naar het ABP/Winterthur-arrest en het IZA/Vrerink-arrest*" dat: , .

'...in de eerste plaats dient te worden onderzocht of de bestuurder van het
motorrijtuig terzake van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deel-
genomen voor zover voor de veroorzaking van de aanrijding van belang,
rechtens enig verwijt kan worden gemaakt; de fietser draagt hiervan de
bewijslast. De bestuurder diende in beginsel rekening te houden met fouten
van andere weggebruikers, dus ook met weggebruikers die in strijd met de
verkeersregels handelen'.**

De Toelichting concludeert naar aanleiding hiervan dat het voor de aansprake-
lijkheid van de bestuurder van een motorrijtuig niet veel zal uitmaken of de vorde-
ring is gebaseerd op artikel 185 WVW dan wel artikel 6:162 BW. De door de Hoge

. - ( • ' ' :

545. Zieparagraaf2.4vandithoofdstuk. . - . , . ; -« .C . . , ; V ' r ',..
546. HR 15januari 1993, NJ 1993,568.
547. Respectievelijk HR 22 mei 1992, NJ 1992,527, r.o. 3.3; HR 28 februari 1992, NJ 1993,566, r.o.

3.7.

548. HR 15 januari 1993, NJ 1993, 568, r.o. 3.2 en 3.3. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25
759, nr. 3, p. 30-31. Zie in dit verband ook HR 11 november 1983, NJ 1984,331 (Meppelse ree),
waarin het ging om een regresactie.
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Raad geformuleerde strenge zorgvuldigheidsnorm op basis van de onrechtmatige
daad zal daarbij ook in regresacries bepalend zijn voor de aansprakelijkheid.''"

Een belangrijk argument om de regresrechten te beperken hangt volgens de Toelich-
ting samen met de verwachte stijging van de premies van de WAM-verzekering.
Deze mögen in de visie van de Minister niet onaanvaardbaar stijgen, omdat anders
hoge kosten en handhavingsproblemen ontstaan met betrekking tot de verplichte
WAM-verzekering."° Tengevolge van de uitbreiding van de regresrechten naar de
volksverzekeringen"' zal de WAM-premie met ongeveer 9-17% stijgen. In de voor-
gestelde regeling van risicoaansprakelijkheid zal de premie met ongeveer 14% toe-
nemen. Dit betekent dat de WAM-premie in totaal met 23-31% moet worden ver-
hoogd. Deze stijging wordt in de Toelichting vanuit economisch oogpunt aan-
vaardbaar geacht en zal er niet toe leiden dat minder automobilisten him verzeke-
ringsplicht zullen nakomen.^

6.(5.2. //ef cow/werttaar ZH </e //rerafWKr .jis'M!;) 1 .-.tDrao/r.j r:> ;

Van Maanen en Nelissen voeren een aantal fundamentele bezwaren aan tegen voor-
genomen beperking van de regresrechten."'' In de eerste plaats ontstaat hierdoor een
niet-wenselijke 'sluipende' tweedeling in het aansprakelijkheidsrecht,"' die met na-
me tot uitdrukking komt in de wijze van schadebehandeling. Het slachtoffer geniet
een ruimere bescherming dan zijn verhaalzoekende verzekeraar, waarbij aan de vor-

549. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 31. Zie Frenk, NbBW, 1998, p. 9,
NTBR, 1998, p. 205; C.C. van Dam, VR, 1997, p. 354; Engelhard en Van Maanen, Aansprake-
lijkheid voor verkeersongevallen, p. 61-62; Hartlief, VR, 1998, p. 260-261; Bockwinkel en Van
Gessel, AA, 1998, p. 39; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 151-152; De
Haas en Hartlief, Verkeersaansprakelijkheid, p. 180.

550. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 30. Zie ook Hartlief, VR, 1998, p.
260. - . ,....

551. Zie daarover pargraaf 6.1 dit hoofdstuk. • . . .
552. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 14-15. Uit berekeningen van het

Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat wanneer alle
verkeersslachtoffers onder alle omstandigheden hun personenschade vergoed krijgen, hetzij via
een risicoaansprakelijkheid, hetzij via een verkeersverzekering, de premies voor de WAM-
verzekering met 35% tot 40% zullen stijgen. Inclusief een uitbreiding van de regresrechten
(premietoename 9-17%) zal de premiestijging tussen 44% en 57% bedragen.

553. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 15 en p. 35-36. Uit de Memorie van
Toelichting kan niet worden opgemaakt wat de precieze premiestijging zal zijn bij het beperken
van alle verhaalsacties van de regresnemende verzekeraars tot een vordering op grond van artikel
6:162 BW.

554. Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 197-216; Van
Maanen, NJB, 1998, p. 116-121 en de discussie tussen Kremer en Van Maanen in NJB, 1998, p
609-611.

555. Hierop wordt ook gewezen door: Hartlief, VR, 1998, p. 260-261; Kremer, Hennekam en Van der
Harst,VR, 1998,p. 292. - « . - . • , • • .• .:$ ;>.-,.: - ; ^
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dering van het slachtoffer een hoger 'zieligheidsgehalte' wordt toegekend. Dit strookt
volgens Van Maanen en Nelissen niet met het uitgangspunt van het aan-
sprakelijkheidsrecht, waarbij de onrechtmatig toegebrachte schade gewoon moet
worden vergoed. Dit heeft weinig met 'zieligheid' te maken. Met het huidige voorstel
worden volgens hen de grenzen van het aansprakelijkheidsrecht, overschreden en
wordt in feite een verkeersverzekering gecreeerd onder de noemer van de risicoaan-
s p r a k e l i j k h e i d . " ' - . . * E S > • " • ' • J ^ '•' < -V V ; , ' i . . . . ; . • ; : i - .;>,.> . < j n i T i » i 1 o . - " t a " j v . p - - T u . >. .••

In de tweede plaats dient de regresnemer door de afschaffing van artikel 185 WVW
zijn vordering te baseren op de schuldaansprakelijkheid van artikel 6:162 BW. Dit
zal volgens Van Maanen en Nelissen leiden tot meer procedures, hogere maat-
schappelijke kosten en een grotere belasting van de rechterlijke macht. Het argument
van de wetgever dat met de voorgestelde risicoaansprakelijkheid geen onderhande-
lingen over de schuldvraag meer nodig zijn, geldt derhalve niet voor de regresproce-
dure waar de schuldvraag via een zijdeur weer wordt binnengehaald.'"

In de derde plaats wordt door Van Maanen en Nelissen de gevreesde premiestijging
voor de WAM-verzekering bij een gelijkstelling van de vordering van het slachtoffer
en zijn regTesnemer ongegrond geacht."' Zij verwijzen daarbij naar Frankrijk en
Belgie waar de invoering van een nieuwe wettelijke regeling heeft geleid tot een
verbetering van de positie van regresnemers en een versnelling van de verhaals-
procedures zonder dat sprake is geweest van een sterke premiestijging. Van Maanen
en Nelissen pleiten derhalve voor een gelijkstelling van de vordering van de regres-
nemers met die van het verkeersslachtoffer, hetgeen naar hun mening meer recht zal
doen aan het uitgangspunt van het beoogde wetsvoorstel, waarbij een risicoaan-
sprakelijkheid wordt gerechtvaardigd in verband met de aan het gemotoriseerde ver-
keer verbündengevaren."' , : . . . , • , . • ,-. • .,,-. ,. ,.,,,:-,, .-,.,,•-..,

556. Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie' en Nederland, p. 198-202 en p.
206-207; Van Maanen, NJB, 1998, p. 118.

557. Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 202-203 en p.
205; Van Maanen, NJB, 1998, p. 118-119. Anders: Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR,
1998, p. 292, die verwachten dat slechts in een beperkt aantal gevallen de claim van een regres-

~ nemer zal worden afgewezen.
558. Zij menen zelfs dat door de beperking van de verhaalsrechten de WAM-premies zullen dalen,

terwijl aan de kant van de regresnemers de premies zullen stijgen. Zie Van Maanen en Nelissen,
in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 211; Van Maanen, NJB, 1998, p. 120.
Hartlief, VR, 1998, p. 261, acht deze premiestijging aan de zijde van de regresnemers niet on-

""* wenselijk. Daarmee wordt namelijk ook rekening gehouden met de gevaren die de verregaand
' beschermde ongemotoriseerden zelf in het leven roepen (afschaffing van het eigen schuldver-

weer), waardoor zij mogelijk terecht een deel van deze beschermingskosten zelf dragen.
559. Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 213-214; Van

Maanen, NJB, 1998, p. 120-121.
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In aansluiting op de voorgaande kritiek kan ten aanzien van de voorgestelde regeling
nog worden gewezen op een aantal cij fermatige onduidelijkheden."" In de Memorie
van Toelichting wordt ervan uitgegaan dat 95% van de regresacties betrekking heeft
op ongevallen in het verkeer. Ten aanzien van het beoogde wetsvoorstel wordt een i
premiestijging voor de WAM-verzekering, inclusief de uitbreiding van het regres (9- !
17%), verwacht van 23-31%. In de nieuwe regeling zijn de regresnemende instan- i
ties, vanwege de afschaffing van artikel 185 WVW, echter aangewezen op artikel
6:162 BW. Dit heeft in beginsel een teruggang in de positie van de regresnemers tot i
gevolg.*"' Niet duidelijk is welke gevolgen deze beperking van het regres heeft op 1
de uiteindelijke premiestijging. Gegeven het percentage regresacties (95%) bij ver- '
keersongevallen, zou hier mogelijk sprake kunnen zijn van een minder grote premie-
stijging dan in de Memorie van Toelichting wordt voorspeld.*"

7 . C o n c l U S i e -•.•••. ^ . - : : - - e i - N . , . , , . ; - . , . . j . , • : • • . • , ; ; . . . E V / . . i u f V . - s b - . i : * y x l l |

De ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van artikel ;
185 WVW (artikel 31 WVW oud) hebben sinds het begin van de jaren '90 van de
vorige eeuw geleid tot een verregaande bescherming van niet-gemotoriseerde ver-
keersslachtoffers.^" Daarnaast wordt al meer dan 30 jaar vanuit de rechtsleer de ;
beschemiingsgedachte ten aanzien van verkeersslachtoffers benadrukt en gepleit om '
deze bescherming tot uitdrukking te brengen in een wettelijke regeling.*** In meer-
derheid wordt daarbij de voorkeur uitgesproken voor een vorm van verkeersver- ;
zekering, waarbij in grote lijnen de verzekeraar van het motorrijtuig moet opkomen ;
voor de schade van de niet-gemotoriseerden en de inzittenden van het verzekerde '
voertuig, inclusief debestuurder.'" j

Het wetsvoorstel Verkeersongevallen was derhalve vanuit historisch oogpunt een <
logische ontwikkeling geweest, met dien verstände dat de intrekking daarvan door i

560. Zie ook C.C. van Dam, VR, 1997, p. 357. ;
561. De vraag is alleen hoe groot deze teruggang is, nu mogelijk via artikel 6:101 lid 1 BW rekening ,

kan worden gehouden met de gevaren die aan het motorrijtuigverkeer zijn verbünden ofwel met i
de mate van verwijtbaarheid van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Zie daarover Me- ;

' morie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 30 en Kremer, Hennekam en Van der ;
Harst, VR, 1998, p. 292 en p. 293, noot 26. |

562. Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 211, stellen ;
dat door de teruggang in de positie van regresnemers de premie voor WAM-verzekering zal da-
len. j

5 6 3 . Z i e p a r a g r a a f 2 v a n d i t h o o f d s t u k . • *• - i .• '. • , ; . . / , , • - i : Ä ' : i i , « L ^ f . K i i i . - i . . <.-!'•':§

564. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk. ,
565. Naar aanleiding van het beoogde wetsvoorstel wordt deze voorkeur opnieuw naar voren ge- ;

bracht. Zie Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 187-192; C.C. van •
Dam, VR, 1997, p. 358; ANWB, VR, 1998, p. 33-35; Bloembergen, NTBR, 1998, p. 169-174; ;
Hartlief, Ieder draagt zijn eigen schade, oratie, p. 40-42 en p. 68. In hoofdstuk 15 zal hier nader
op worden ingegaan. j
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de huidige Minister Korthals voor vertraging heeft gezorgd. In zijn brief van juni
1999 geeft Korthals weliswaar aan welke ideeen hij voor een nieuw wetsvoorstel
heeft, maar halverwege het jaar 2001 zijn deze plannen nog altijd niet concreet ge-
worden. Het is inmiddels wel duidelijk dat de wetgever de aansprakelijkheid als
grondslag voor de vergoeding van verkeersschade lijkt te willen handhaven en de
stap naar een verkeersverzekering te groot acht.***

In het wetsvoorstel Verkeersongevallen en in de plannen van Korthals is gekozen
voor een risicoaansprakelijkheid ten behoeve van bepaalde categorieen verkeers-
deelnemers die betrokken raken bij een verkeersongeval met een motorrijtuig. Daar-
bij ligt de nadruk op de meest 'kwetsbaren', namelijk de fietser, de voetganger, de
passagier en de bestuurder-werknemer. Vanwege het kostenaspect, in casu een on-
veranrwoorde stijging van de premies van de WAM-verzekering, blijkt een verdere
uitbreiding van deze bescherming naar de bestuurder van een motorrijtuig, niet zijn-
de een werknemer, vooralsnog een stap te ver te zijn. Om de premiestijging van de
WAM-verzekering beperkt te houden worden in het wetsvoorstel de regresrechten
van particuliere en sociale verzekeraars bevroren op het niveau van artikel 6:162

Op basis van het wetsvoorstel en de plannen van Korthals wordt een risicoaanspra-
kelijkheid gevestigd ten laste van de bezitter van een motorrijtuig voor de personen-
schade van de fietser, voetganger en passagier en ten laste van de werkgever voor de
personen- en zaakschade van de bestuurder-werknemer. De vergoeding van de zaak-
schade van de fietser en voetganger valt, voorzover deze niet samengaat met de ge-
leden personenschade, onder een aansprakelijkheidsregime dat overeenstemt met ar-
tikel 185 WVW, waardoor een beroep op overmacht en eigen schuld mogelijk blijft.
De schuldaansprakelijkheid van artikel 6:162 BW is van toepassing op de schade
van de bestuurder, de zuivere zaakschade van de passagier, de vordering van de re-
gresnemer die in eerste instantie de schade aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en
op de schade van de fietser of voetganger die betrokken raakt bij een verkeersonge-
val met een andere niet-gemotoriseerde.^'

566. TK 1998-1999, 25 759, nr. 5 (H), p. 4. Korthals acht hierbij van belang dat de sociale verzeke-
raars geen beroep kunnen doen op een verkeersverzekering, waardoor hun inkomsten sterk terug-
lopen. Zijn ambtsvoorgangster Sorgdrager verwijst in haar wetsvoorstel naar cijfers van het Cen-
trum voor Verzekeringsstatistiek, waaruit blijkt dat de invoering van een verkeersverzekering zal
leiden tot een stijging van de premies van de WAM-verzekering met 44-57% (inclusief de uit-
breiding van de regresrechten met 9-17%). Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759,
nr. 3, p. 14-15.

567. Zie Kottenhagen-Edzes, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 143-144 en
NJB, 1998, p. 113, die het wetsvoorstel kwalificeert als een enigszins onoverzichtelijk en ver-
brokkeld geheel met meerdere mogelijke grondslagen voor het verhalen van verkeersschade.
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In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt opgemerkt dat de voorge-
stelde regeling tot minder gerechtelijke procedures zal leiden.*^ Dit is nog maar de
vraag, nu met name de regresnemers voor nun verhaalsacties weer zijn aangewezen
op artikel 6:162 BW. Dit leidt tot meer discussie en procedures omdat de verzeke-
raars onderling en de rechter daaromtrent nieuwe regels moeten opstellen. Daarnaast
ontstaan mogelijk nieuwe discussies met betrekking tot begrippen als 'opzet of be-
wuste roekeloosheid' en "betrokkenheid', en ten aanzien van de vraag wanneer letsel-
en zaakschade samenvallen.**' De plannen van Korthals zullen hierin geen verbete-
ring brengen, omdat hij weer nieuwe begrippen introduceert, zoals 'roekeloosheid' in
plaats van "bewuste roekeloosheid' en Tout van alledag'.

Hoewel de wetgever het aansprakelijkheidsrecht als grondslag voor de vergoeding
van verkeersschade handhaaft, is de vraag of daarbij nog wel sprake is van aanspra-
kelijkheid.*™ Het uitgangspunt is immers dat wanneer komt vast te staan dat een
motorrijtuig betrokken is bij een verkeersongeval de aansprakelijkheid van de bezit-
ter is gegeven. Deze aansprakelijkheid komt pas te vervallen wanneer het gedrag van
het slachtoffer "opzet of bewuste roekeloosheid' (wetsvoorstel) of 'gewone roeke-
loosheid als enige oorzaak van het ongeval' (plannen Korthals) oplevert. Ten aanzien
van het laatste wordt in de literatuur de verwachting uitgesproken dat de rechter in
de praktijk een strikte uitleg van het begrip 'roekeloosheid' zal hanteren."' Dit bete-
kent dat het doel dat Korthals met zijn plannen heeft, namelijk meer rekening hou-
den met gedrag van slachtoffer, mede door het exclusiviteitsvereiste niet wordt ge-
haald. Het uiteindelijke resultaat is een stelsel van risicoaansprakelijkheid met een
alles-of-niets-verweer, waarin ook geen plaats is voor een verdeling op grond van ar-
tikel 6:101 BW.

568. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25 759, nr. 3, p. 2 en p. 35-36.
569. Elzas, VA, 1998, p. 3, verwacht ondanks de vermindering van de aansprakelijkheidsvragen een

toename van het aantal geschillen, omdat meer slachtoffers him aanspraken op een schadever-
goeding geldend willen maken. Zie ook Van Dijk, VR, 1998, p. 129-131; Kremer, Hennekam en
Van der Harst, VR, 1998, p. 290 en p. 293.

570. Zie met betrekking tot het wetsvoorstel Verkeersongevallen: C.C. van Dam, VR, 1997, p. 358,
die in dit verband spreekt van 'verzekeringsdekking voor personenschade in het verkeer'; Frenk,
in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 116-117, die meent dat het wetsvoorstel
dicht tegen een verkeersverzekering aanleunt, doordat 'op de verzekeraar van de automobilisteen
vergoedingsplicht rust die louter is gebaseerd op de betrokkenheid van het motorrijtuig bij het
ongeval'; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en Nederland, p. 188, die steltdathet
wetsvoorstel weinig meer met aansprakelijkheid te maken heefl. De aansprakelijkheid kan im-
mers eenvoudig worden vastgesteld zonder dat enige tekortkoming van de schadeveroorzaker
behoeft te worden aangetoond of dat de schadeveroorzaker een beroep kan doen op enig ver-
weermiddel. Dit strookt volgens hem niet met de risicoaansprakelijkheden van afdeling 6.2.3.
BW waarin nog wel bepaalde verweermiddelen mogelijk zijn. Zie ook Hartliefen Tjittes, Verze-
kering en aansprakelijkheid, p. 165-166.

571. Hartlief, TVP, p. 74. . , , . . , . . , .... . . • , . . . . . .



137 t

• . * . /Deelll: De economische analyse van het wn
*mi l -...."... verkeersongevallenrecht '

In dit deel Staat de economische analyse van het verkeersongevallenrecht centraal.
Aan de hand van het economisch model van het ongevallenrecht"^ zullen drie ju-
ridische instrumenten, namelijk aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregule-
ring, worden geanalyseerd. Onderzocht wordt of deze instrumenten al dan niet ge-
combineerd gebruikt kunnen bijdragen aan een optimale preventie van verkeerson-
gevallen en een optimale compensatie van verkeersslachtoffers."'

In de eerste fase van het model zal de economische analyse van het aansprakelijk-
heidsrecht aan de orde komen (hoofdstuk 5). Deze omvat een onderzoek naar de
vraag welke aansprakelijkheidsregel een verkeersdeelnemer kan aanzetten tot een
optimaal zorg- en activiteitsniveau. Daarnaast wordt onderzocht welke aansprake-
lijkheidsregel leidt tot een optimale preventie van verkeersongevallen alsook een op-
timale compensatie van verkeersslachtoffers. In deze fase van het onderzoek wordt
verondersteld dat de aanwezigheid van een verzekering en de veiligheidsregulering
nog geen rol speien.

In hoofdstuk 6 zal de aandacht uitgaan naar de economische analyse van risico en
verzekering. Wanneer wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de verzekering de
rol van het aansprakelijkheidsrecht voor een belangrijk deel heeft overgenomen, is
het van belang te weten welke middelen een verzekeraar heeft om het gedrag van
zijn verzekerde te controleren. Daarnaast zal de invloed van regulering op de verze-
keringen worden onderzocht en wordt aandacht besteed aan alternatieve compensa-
tiemechanismen. Ten slotte wordt de vraag beantwoord welke combinatie van aan-
sprakelijkheid en verzekering tot een optimale preventie en compensatie van ver-
keersongevallen kan leiden. .

In de laatste fase van het economisch model zal de invloed van veiligheidsregulering
op het verkeersgedrag worden onderzocht (hoofdstuk 7). Daarbij zal een aantal theo-

572. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 50-61 voor een beschrijving van
de historische ontwikkeling van dit model. Voor wat betreft de ontwikkeling van het economisch
model van het ongevallenrecht kan onder andere worden verwezen naar: Calabresi, Costs of Ac-
cidents, 1970; Shavell, Accident Law, 1987; Polinsky, Introduction, 1989; Posner, Economic
Analysis, 1992, p. 163-216; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 851-924.

573. De auteurs die zieh bezighouden met de economische analyse van het ongevallenrecht, gebrui-
ken weliswaar voorbeelden met betrekking tot verkeerssituaties maar het door hen ontwikkelde
model wordt daar niet geheel aan opgehangen. De rechtsgebieden waarop het model veelal wordt
toegepast zijn met name de productaansprakelijkheid en de milieuaansprakelijkheid. Zie Faure
en Van den Bergh, Objectieve Aansprakelijkheid, p. 205-364; Shavell, Accident Law, p. 47-72;
Polinsky, Introduction, p. 91-106.
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riefen van overheidsregulering worden beschreven, namelijk de 'public interest' theo-
rie, de 'private interest' theorie en de theorie van veiligheidsregulering. In het kader
van de laatstgenoemde theorie zal worden onderzocht op welke wijze een gecombi-
neerd gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering van invloed kan zijn
op de preventie van verkeersongevallen. K «.. •••-.- •«• »r«.,.-

In hoofdstuk 8 zal de economische theorie van het verkeersongevallenrecht in de
vorm van Stellingen worden samengevat, waarbij ook een aantal vragen wordt ge-
formuleerd ten behoeve van het empirisch onderzoek in deel III.

De toetsing van het economisch model aan de Nederlandse verkeersaansprake-
lijkheid zal in een later stadium plaatsvinden (hoofdstuk 15). Om een gefundeerd
oordeel daaromtrent te kunnen geven zijn nog andere vormen van analyse relevant,
namelijk een empirische en een rechtsvergelijkende analyse. De laatste is in deel I
behandeld terwijl de empirische analyse in deel III van dit onderzoek aan de orde zal
komen. Met name de empirische gegevens kunnen het in dit deel ontwikkelde theo-
retische model eventueel aanpassen en nader concretiseren.

In hoofdstuk 4 zal via een körte introduetie in de rechtseconomie een aantal rele-
vante begrippen uit dit vakgebied nader worden toegelicht. In paragraaf 1 zal aan-
dacht worden besteed aan de vraag wat de rechtseconomie in haar algemeenheid be-
oogt (1.1), welke methodologie wordt toegepast binnen de economische analyse
(1.2) en wat het efficientiecriterium inhoudt (1.3). In paragraaf 2 volgt een algemene
introduetie in de economische analyse van het ongevallenrecht aan de hand van een
opsomming van een aantal doelstellingen, die verband houden met de opzet van dit
onderzoek (2.2). In paragraaf 3 zal het economisch model van het ongevallenrecht
worden gepresenteerd. Hieraan ligt een aantal veronderstellingen ten grondslag. De-
ze zullen in paragraaf 3.1 worden opgesomd, waama in paragraaf 3.2 het econo-
misch optimum zal worden bepaald. Dit inleidende hoofdstuk zal in paragraaf 4
worden afgesloten met een bespreking van het Coase-theorema.

• • • : • • • < ' . f j • ' • : • •

: V . ' : V < . > < > ' > ' • • • : • • •

. * ( • • : ; ; " . ; _ ' . . • . - • '



Hoofdstuk 4: Rechtseconomie: een introductie ••* '^ '"v*'̂

1. Wat is rechtseconomie? , , ^ ,

De rechtseconomie kan worden beschouwd als een vakgebied, waarin wordt getracht
om met behulp van economische begrippen en instrumenten het recht te analyseren.
In dat kader wordt enerzijds onderzocht of en in hoeverre het recht een rol kan spe-
len bij het realiseren van bepaalde economische doelstellingen. Anderzijds kan de
economie behulpzaam zijn bij de verklaring van juridische coneepten, zoals recht-
vaardigheid, redelijkheid, billijkheid."*

Oorspronkelijk beperkte de rechtseconomische analyse zieh tot rechtsgebieden
waarin van oudsher reeds gebruik werd gemaakt van economische begrippen, zoals
de kartel- en mededingingswetgeving en het fiscaal recht. Binnen deze zogenaamde
'Old Law and Economics' had de economische analyse echter vooral een aanvullend
karakter. Het betrof immers rechtsgebieden die reeds een duidelijke invloed uit-
oefenden op de werking van de markten en de economic"'

Sinds het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw houdt de rechtseconomie zieh
echter ook bezig met rechtsgebieden die tot dan toe exclusief tot het territorium van
de jurist behoorden, zoals het aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht. De ge-
dachte hierbij was dat de economie van invloed kon zijn op alle sociale interacties
waarin bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. De Studie van de rechtseconomie
breidde zieh uit tot het gehele recht."' Binnen deze "New Law and Economics' wor-
den de economie en de rechtswetenschap min of meer naast elkaar geplaatst, waarbij

574. Cooter en Ulen, Law and Economics, p. 3-4 merken overigens op dat de rechtseconomie voor-
namelijk een verklärende wetenschap is. Economische coneepten kunnen worden gebruikt om
het recht te verklaren maar zij kunnen de juridische coneepten niet vervangen of elimineren.

575. Van den Bergh, in Rechtseconomie en recht, p. 9-11; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtsecono-
mie, p. 3-4; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 17.

576. De moderne rechtseconomie, ontstaan aan het eind van jaren vijftig van de vorige eeuw in de
Verenigde Staten, heeft daar vooral sinds de jaren zeventig van de vorige een dermate grote

*• vlucht genomen dat het een belangrijk onderdeel is geworden van de juridische opleiding aan de
meeste Amerikaanse universiteiten zoals Chicago, Harvard en Berkeley. In Europa heeft de

'•'••• rechtseconomie nog niet een dergelijke vaste voet aan de grond gekregen. Wei is sinds het begin
"•-'• van de jaren tachtig van de vorige een grote hoeveelheid literatuur op dit gebied versehenen en
-' zijn ook verschillende succesvolle pogingen ondemomen om de rechtseconomie te laten integre-

ren in het onderwijs. Zie voor een overzicht van de Europese literatuur en een schets van de ont-
••'=•'•' wikkeling op het gebied van onderwijs en onderzoek o.a. De Geest, Economische analyse van

het contracten- en quasi contractenrecht, diss., p. 23-24; Bouckaert en De Geest (ed.), Biblio-
graphy of Law and Economics, p. 553-621; Mackaay, RM Themis, 1988, p. 412-418; Holzhauer
enTeijI.AA, 1989, p. 248-252. T--.-r.
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beiden elkaar aanvullen. In dat kader kan de rechtseconomie als een 'interdiscipli-
naire' wetenschap worden beschouwd."'

Een van de uitgangspunten van de moderne rechtseconomie als gedragswetenschap,
is de hypothese van het rationed handelende individu (de zogenaamde 'Homo Eco-
nomicus') die streeft naar een zo hoog mogelijk persoonlijk nut c.q. behoeftebevre-
diging."* Voorts wordt verondersteld dat rechtsregels, door middel van prikkels, het
gedrag van individuen kunnen be'invloeden. Meer algemeen wordt daarbij onder-
zocht in hoeverre bepaalde ongevallen (ex ante) voorkomen hinnen worden."' Een
van de vragen bij de in dit onderzoek te verrichten economische analyse van het
verkeersongevallenrecht zal bijvoorbeeld zijn in hoeverre verkeersdeelnemers aan-
gezet kunnen worden tot het uitoefenen van efficiente zorg, waardoor een minimali-
sering van de maatschappelijke kosten van ongevallen kan worden bereikt.'"

1.1. METHODEN VAN ECONOMISCHE ANALYSE . < ^ - - . - > - "
• J i . S. ' . - i ' . • • .

Ten aanzien van de methodologie van de rechtseconomie wordt globaal een onder-
scheid gemaakt tussen een positieve economische analyse en een normatieve eco-
nomische analyse/*' De positieve economische analyse houdt zieh bezig met de
verklaring van het recht zoals het is. Met behulp van begrippen als nuts- en wel-
vaartsmaximalisatie wordt onderzocht in hoeverre bestaande rechtsregels econo-

577. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 17-18, die binnen de Tvlew Law and
Economics' het recht als de hulpwetenschap beschouwen in tegenstelling tot de 'Old Law and
Economics' waarbij de economie meer de hulpwetenschap was; Hondius, Schippers en Siegers,
in Rechtseconomie en recht, p. 1-3; Posner, Economic Analysis, p. 21-22; Veljanovski, New
Law and Economics, 1982, p. 5-16. Zie voor een historisch overzicht van de 'New Law and Eco-
nomies': Mackaay, RM Themis, 1988, p. 411-420; Mackaay, NJB, 1991, p. 1505-1521; Coot«
and Ulen, Law and Economics, p. 7.

578. Posner, Economic Analysis, p. 3-12; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 5-6;
Bowles, Law and the Economy, p. 4-12. Schäfer und Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse,
p. 50-56. Zij spreken van de REM-hypothese, 'Der rationale egoistische Mensch'.

579. Van den Bergh, in Rechtseconomie en recht, p. 13; Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-
sprakelijkheid, p. 33-34; Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p. 126-127.

580. Zie voor een historische uiteenzetting van de 'controverse' tussen de positiefrechtelijke analyse
(rechtvaardigheid) en de economische analyse (preventie) van het aansprakelijkheidsrecht,
Schwartz, Texas Law Review, 1997, p. 1802-1811; Landes en Posner, Economic Structure of
Tort Law, p. 9-24; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 851-864.

581. Shavell, Accident Law, p. 1, maakt een onderscheid tussen 'predictive questions' en 'normative
questions'. De eerste hebben betrekking op het voorspellen van de effecten van het gebruik van
rechtsregels en hangen samen met de positieve economische analyse. De 'normative questions'
verwijzen naar het nut van bepaalde rechtsregels.
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misch efficient genoemd kunnen worden. Daamaast wordt getracht uitleg te geven
aan het ontstaan van rechtsregels. •.•••-••• .« ... ,-, . . ^ . Ü , ,.,.uu, - --i.', 7,..,.>,

Een positieve economische analyse leidt tot een normatieve economische analyse,
wanneer naar aanleiding van het onderzoek wordt geconcludeerd dat bepaalde
rechtsregels inefficient zijn. In een normatieve economische analyse wordt aan de
hand van het efficientiecriterium de wenselijkheid van bepaalde rechtsregels beoor-
deeld. Daarbij wordt overigens wel enige voorzichtigheid betracht, nu aan het begrip
efficientie weliswaar een belangrijke waarde wordt toegekend maar het niet tot al-
gemene norm wordt verheven. Bij de normatieve economische analyse wordt ook
met andere waarden rekening gehouden, zoals de verdeling van inkomens.*^ L •

• . . • ^ . • • • • • - 3

1.2. HET EFFICIENTIECRITERIUM BINNEN DE ECONOMISCHE ANALYSE

De rechtseconomie is, als gezegd, een verklärende wetenschap, waarbij ten aanzien
van het ongevallenrecht het efficientiecriterium een belangrijke rol vervult. Toege-
spitst op het aansprakelijkheidsrecht is het streven bijvoorbeeld om de maatschappe-
lijke kosten zo laag mogelijk te houden.^'* Bij de invulling van het efficientiecriteri-
um worden elementen gebruikt uit de welvaartstheorie. Binnen de economische wel-
vaartstheorie, de klassieke theorie met betrekking tot overheidsregulering, wordt
onderzocht op welke wijze de gezamenlijke welvaart van een groep individuen kan
worden verhoogd. Met welvaart wordt gedoeld op het welzijn van een individu,
voorzover dit welzijn naar economische termen, nuts- en welvaartsmaximalisatie,
kan worden vertaald. Efficientie wordt in dat kader als instrument gebruikt om een
dergelijk hoge welvaart te bereiken. De welvaartstheorie beziet daarbij niet de maat-
schappelijke waardetoedeling op zichzelf, maar de maatschappelijke kosten die het
gevolg zijn van een bepaalde toedeling.^

582. Dit laatste hangt samen met een onderscheid dat binnen de positieve economische analyse door
een aantal auteurs wordt gemaakt. Dit betreft een 'verklärende' analyse, waarin de uitleg van het
ontstaan van rechtsregels centraal Staat en de 'evaluerende' analyse, waarin de gevolgen van be-

••••• paalde rechtsregels worden bestudeerd. Bij dit laatste ligt de nadruk op empirische gegevens. Zie
Van den Bergh, in Rechtseconomie en recht, p. 16-17; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseco-
nomie, p. 317-318.

583. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 26-29; Van den Bergh, in Rechts-
economie en recht, 16-17; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 317-318; Posner,

.-,c- Economic Analysis, p. 23-28, steh onder andere: 'There is more to justice than a concern with ef-
ficiency' en 'there is more to justice than economies', maar ook The demand for justice is not in-
dependent of its price'. •"-•• • ' > ••'• • ! , . • ' • •>•<••

584. Calabresi, Costs of Accidents, p. 24.
585. Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 5-6; Van den Doel en Van Velthoven, Demo-

cratie en welvaartstheorie, p. 18-19; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 6-7. Zie ten
aanzien van de controverse tussen efficientie en rechtvaardigheid: Polinsky, Introduction, p. 7-
10. Efficientie heeft zijns inziens betrekking op de grootte van de maatschappelijke koek; recht-
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Aan de hand van het efficientiecriterium wordt derhalve onderzocht in hoeverre
rechtsregels kunnen bijdragen aan de verhoging van de maatschappelijke welvaart, I
dan wel dat bepaalde regels, deze welvaart, economisch gezien, verminderen of zelfs !
leiden tot verspilling. Efficientie ziet bijvoorbeeld op handelingen of rechtsregels :
waarvan de doelstellingen met zo min mogelijk middelen kunnen worden bereikt.^ ;

Binnen de economische analyse wordt voornamelijk gewerkt met een tweetal crite- I
ria voor de bepaling van efficientie, namelijk het Pareto-criterium en het Kaldor-
Hicks-criterium. Deze concepten hebben beide betrekking op mogelijke verbeterin-
gen van de maatschappelijke welvaart. Daarbij worden, gegeven een bepaalde
verdeling van goederen, uitspraken gedaan over de optimale allocatie van deze '
goederen. j

Pareto-efficientie kan worden omschreven als een maatschappelijke toestand, waarin
het niet meer mogelijk is de situatie van 1 individu te verbeteren zonder dat deze po-
tentiele verbetering nadeel toebrengt aan de belangen van derden. Van een Pareto-
efficientie is pas sprake wanneer de verbetering van de positie van 1 individu slechts
mogelijk is als ten gevolge van deze verbetering minstens 1 of meerdere Individuen
worden benadeeld. Dit wordt ook wel allocatieve efficientie genoemd, namelijk een
toestand waarbij het niet meer mogelijk is om het nut van een individu te verhogen
zonder dat dit ten koste gaat van het nut van een ander individu. Pareto-efficientie
ziet derhalve op het bereiken van een resultaat waarbij alleen winnaars zijn en geen
verliezers. Sommigen verbeteren zieh uiteindelijk terwijl niemand er slechter van
wordt.'"

Een Pareto-verbetering van een bepaalde maatschappelijke toestand is pas mogelijk
wanneer overeenstemming bestaat ten aanzien van de individuele voorkeuren binnen
een samenleving. Wanneer bijvoorbeeld geen enkel individu de voorkeur geeft aan
toestand Y boven toestand X, maar minstens 1 individu verkiest toestand X boven
toestand Y, dan moet worden getracht toestand X te bereiken boven toestand Y. De

vaardigheid op de verdeling van deze koek tussen individuen. Rechtseconomen trachten de
grootte van de koek te maximaliseren, waarbij de verdeling ervan aan de regelgever wordt over-
gelaten. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 49, menen dat de economi-
sehe analyse een bepaald waardeconflict naar boven kan brengen, maar het is uiteindelijk aan de
wetgever om een gemotiveerde keuze tussen efficientie en rechtvaardigheid te maken.

586. De Geest, Economische analyse van het contracten- en quasi contractenrecht, p. 470; Holzhauer
en Teijl, Inleiding rechteconomie, p. 298.

587. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 38-39; Schäfer und Ott, Lehrbuch der
ökonomischen Analyse, p. 22-28; De Geest, Economische analyse van het contracten- en quasi
contractenrecht, p. 469; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 7; Cooter and UlW'
Law and Economics, p. 10-12.
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overgang van toestand Y naar toestand X, die voldoet aan de gestelde voorwaarden,
wordt dan een Pareto-verbetering genoemd. Daarbinnen kan een individu echter een
afwijkende voorkeur hebben omdat hij bijvoorbeeld binnen de efficiente toestand
inkomensverlies lijdt. -~, ;-̂ U> «b £>.<•(!!!« uujh-s

/J.2.

Pareto-efficientie wordt echter vooral als een theoretisch leerstuk beschouwd. Bij el-
ke verandering zal immers de situatie van minimaal enkele Individuen zieh in nega-
tieve zin wijzigen. Een ander, meer praktisch hanteerbaar, criterium is de Kaldor-
Hicks efficientie. Hierbij wordt met bepaalde verdelingseffecten rekening gehouden.

Binnen het Kaldor-Hicks-criterium wordt een bepaalde beslissing, waarbij minstens
1 individu wordt benadeeld en minimaal 1 individu wordt bevoordeeld, als maat-
schappelijk wenselijk beschouwd, wanneer het mogelijk is om met behulp van de
winst van de individuen die worden bevoordeeld het verlies van de benadeelden te
compenseren, zonder dat de totale winst geheel verdwijnt. Bij deze toestand van
Kaldor-Hicks efficientie is derhalve niemand slechter af en is minimaal 1 persoon in
het voordeel. Er mögen wel verliezers zijn, zolang het effect voor de maatschappij
als geheel posirief i s . '" •--, ,•;.-'•..; . . , :?; - • : • • - . • ••:••• •••.•

Met betrekking tot de compensatie van de verliezers door de winnaars wordt in het
midden gelaten of deze compensatie ook daadwerkelijk moet plaatsvinden. De com-
pensatie waarvan binnen het Kaldor-Hicks-criterium wordt uitgegaan is derhalve vrij
hypothetisch. Wanneer het verlies van de benadeelden effectief wordt vergoed is
weer sprake van een Pareto-verbetering. Aan de andere kant zal een beleidswijziging
die, zonder compensatie, Kaldor-Hicks efficient is de benadeelden niet in een betere
positie brengen.

i

' : • . - v ! - ^ ! • > - . - - - - :

Een ander probleem bij het Kaldor-Hicks-criterium is dat het nut van verschillende
individuen die bij een bepaalde beleidswijziging zijn betrokken moet worden geme-
ten, waarbij gebruik wordt gemaakt van interpersonele nutsvergelijkingen. Dit kan
leiden tot berekeningsproblemen. Ondanks deze nadelen is het Kaldor-Hicks-
criterium een theoretische basis geworden voor verschillende kosten-baten analyses.
Bij de berekening van bepaalde effecten van wetgeving wordt steeds meer gebruik

• - •• • • . • • > • • ; . ; •••' - . - i n - . - " - : H > : . . . , ü - i r : w : :

588. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 39; De Geest, Economische analyse
van het contracten- en quasi contractenrecht, p. 470-472; Schäfer und Ott, Lehrbuch der ökono-
mischen Analyse, p. 22-23.

589. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 39; Schäfer und Ott, Lehrbuch der
ökonomischen Analyse, p. 29-35; De Geest, Economische analyse van het contracten- en quasi
contractenrecht, p. 471; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 7; Cooter and Ulen,
Law and Economics, p. 41 -42.
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gemaakt van kosten-baten analyses. Daarbij gaat het onder andere om de vraag hoe I
door een kostenbesparing een zo hoog mogelijk welvaartspeil kan worden beieikt.™

2. Het efficientiecriterium binnen de ongevalssituatie . ^-.^i

Nadat in de vorige paragraaf is uiteengezet wat de rechtseconomie in haar alge-
meenheid beoogt, zal in deze en de volgende paragraaf meer specifiek worden inge- j
gaan op de economische analyse van het ongevallenrecht.*" Daartoe zal in paragraaf I
2.1 een algemene omschrijving worden gegeven van het efficientiebegrip binnen het i
ongevallenrecht. In paragraaf 2.2 zullen vervolgens de doelstellingen van de econo- j
mische analyse van het ongevallenrecht worden belicht. ^ J

2 . 1 . E F F I C I E N T I E IN H E T O N G E V A L L E N R E C H T •' "• •••" • •• •' • ' " • i ~ M .• " ; i ! - t i 3 |

Binnen het ongevallenrecht wordt in het kader van efficientie in het algemeen ver- i
wezen naar het zo laag mogelijk houden van de totale maatschappelijke kosten van i
ongevallen. Deze kosten kunnen worden omschreven als de som van de kosten die ;
gepaard gaan met het nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen ter voorkoming of :
beperking van ongevallen (de kosten van zorg) en de verwachte schade (ongevals- :
kosten). De verwachte schade heeft daarin betrekking op de omvang van de schade •;
vermenigvuldigd met de kans dat zieh een ongeval voordoet. Daarbij geldt dat de :
kans op een ongeval en daarmee de schade kleiner wordt naarmate meer zorg wordt j
aangewend. Wanneer een automobilist bijvoorbeeld met een snelheid van 160 km/u j
over een autoweg rijdt, zal hij meer moeite moeten doen om bepaalde hindernissen i
te vermijden en zal de kans dat hij betrokken raakt bij een verkeersongeval groot i
zijn. Wanneer dezelfde automobilist een snelheid van 70 km/u aanhoudt zal de kans ;
op een ongeval aanmerkelijk kleiner kunnen zijn, maar dit leidt wel tot kosten ('op- |
portunity costs') bij de automobilist. Deze kosten bestaan uit tijdsverlies en de möge- !
lijke ergemissen die daarmee gepaard kunnen gaan."* -? *

..(

590. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 40; Schäfer und Ott, Lehrbuch der
ökonomischen Analyse, p. 29-35; Van den Doel en Van Velthoven, Democratic en wel-

' ' " • vaartstheorie, p. 38-40. Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 34; De Geest, Economi-
•""••'''''• sehe analyse van het contracten- en quasi contractenrecht, p. 471. Zie omtrent het onderscheid

tussen Pareto-efficie'ntie en Kaldor-Hicks efficigntie eveneens: Posner, Economis Analysis, p-
13-16; Van den Doel en Van Velthoven, Democratic en welvaartstheorie, p. 42-45; Van Veltho-
ven en Van Wijck, Recht en efficientie, p. 13-23.

591. Het zal hier derhalve gaan om een ruime interpretatie van het begrip ongevallenrecht, waarvan
niet alleen het aansprakelijkheidsrecht onderdeel uitmaakt, maar ook verzekering en veiligheids-
regulering. In de Engelstalige literatuur wordt met de economische analyse van het ongevallen-
recht verwezen naar 'accident law'.

592. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 31-32; E. van Schilfgaarde, AA, 1990,
p. 148; Holzhaueren Teijl, AA, 1989, p. 249; Mackaay.NJB, 1980, p. 813-815.
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2.2. DOELSTELLINGEN BINNEN DE ECONOMISCHE ANALYSE VAN HET

ONGEVALLENRECHT - - - ,• • - .<.

De belangrijkste economische doelstelling van het ongevallenrecht is de hiervoor
reeds genoemde minimalisering van de maatschappelijke ongevalskosten en komt
overeen met het efficientiecriterium. Deze doelstelling zal in dit onderzoek worden
uitgewerkt aan de hand van het onderscheid in ongevalskosten dat afkomstig is van
Calabresi.*" Calabresi hanteert als uitgangspunt van de economische analyse van
het ongevallenrecht de minimalisering van de som van de ongevalskosten (verwach-
te schade) en de kosten om ongevallen te voorkomen. Dit zijn de hoofddoelstellin-
gen. Vervolgens geeft hij een drietal subdoelstellingen door een onderscheid te ma-
ken in primaire, secundaire en tertiaire ongevalskosten.

2.2./. /V/majre o«gevakfa)5/e« '• ^ r « y « w?v .:->-«H :-T1E«J<; -.imfe •• >ri .-;-,

De primaire ongevalskosten hangen samen met een vermindering van het aantal en
de ernst van ongevallen. De vermindering van deze primaire ongevalskosten kan
volgens Calabresi worden bereikt via een 'general deterrence'-, respectievelijk een
'specific deterrence'-benadering.

In de eerste benadering wordt vooral vertrouwd op de werking van het marktmecha-
nisme ten behoeve van de afschrikking van potentiele schadeveroorzakers. Wanneer
een bepaalde activiteit duurder wordt gemaakt, zal dit tot een vermindering van het
betreffende activiteitsniveau kunnen leiden. Aan deze 'general deterrence' benade-
ring ligt de veronderstelling ten grondslag dat individuen juist zijn geinformeerd
over de kosten en baten van bepaalde alternatieve activiteiten. Daamaast zal een in-
dividu die naar nutsmaximalisatie streeft de ongevalskosten die hij bij derden ver-
oorzaakt willen minimaliseren, door rekening te houden met de nadelige gevolgen
van zijn handelingen op andere individuen.

' • " • ; • ' - > y • ; • ' : • • ; : v , •_ " - . . n ; , i • , ' • • : . - . ^ ' ! : • • • . • : . • . - • ; , , • : - : : . ' : : - . - ' : • - .

Binnen de 'general deterrence' kan op twee manieren een vermindering van de pri-
maire ongevalskosten worden bereikt. In de eerste plaats kan een individu besluiten
om een andere, veiliger, activiteit uit te oefenen (gedragswijziging), wanneer hij
wordt gedwongen de totale ongevalskosten van de activiteit te dragen. In de tweede
plaats kan ook worden besloten tot het veiliger maken van een bepaalde activiteit om
te voorkomen dat een individu voor de totale ongevalskosten moet opkomen. Wan-
neer bijvoorbeeld de kosten van verkeersongevallen op het gemotoriseerde verkeer
worden gelegd, zullen de kosten van autorijden stijgen en zal dit misschien leiden tot
een vermindering van het activiteitsniveau, wanneer automobilisten kiezen voor een

593. Calabresi, Costs of Accidents, p. 24-31. In een later artikel omschrijft hij de doelstelling van het
aansprakelijkheidsrecht als: 'minimizing the sum of accident costs and accident prevention costs',
Calabresi, Yale Law Journal, 1975, p. 656. - •
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andere, veiliger acriviteit. Aan de andere kant kunnen fabrikanten de auto's veiliger
maken en daarmee het autorijden goedkoper. Ook kunnen automobilisten hun rijge-
drag aanpassen om te voorkomen dat zij de veroorzaakte schade moeten vergoe-

594

Binnen de 'specific deterrence'- of 'collective deterrence'-benadering worden alle be-
sluiten ten aanzien van de ongevalskosten collectief genomen, namelijk binnen een
politiek besluitvormingsproces. In de meest extreme vorm zal de maatschappij als
geheel beoordelen op welke wijze alsook de mate waarin een bepaalde gevaarlijke
activiteit mag worden uitgeoefend. Bij de keuze voor 'specific deterrence' boven een
'general deterrence' wordt verder uitgegaan van een aantal veronderstellingen. In de
eerste plaats geldt de veronderstelling dat individuen hun eigen nut niet kunnen be-
palen. In de tweede plaats hebben ongevallen ook niet op geld waardeerbare gevol-
gen. In de derde plaats neemt een individu binnen een marktproces morele besluiten
die niet in kosten of baten kunnen worden uitgedrukt. Een vierde veronderstelling
heeft betrekking op de aanwezigheid van inkomensverschillen tussen de marktacto-
ren. Een vijfde en laatste veronderstelling voor een 'specific deterrence'-benadering
wordt gevonden in het gegeven dat sommige gevaarlijke activiteiten niet via het
marktmechanisme kunnen worden geregeld."*

In werkelijkheid zal de 'specific deterrence' de vorm aannemen van een verbod op of
een beperking van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke activiteiten. Daamaast
kan worden overgegaan tot een invoering van veiligheidsvoorschriften die bij niet-
naleving door middel van boetes kunnen worden gesanctioneerd. In de praktijk zal
echter veeleer sprake zijn van een combinatie van een 'general deterrence'- en een
'specific deterrence'- benadering ten behoeve van een optimale preventie binnen het
ongevallenrecht. Vertaald naar de opzet van dit onderzoek, kan derhalve worden ge-
steld dat in het kader van een vermindering van de primaire ongevalskosten de in-
strumenten aansprakelijkheid en verzekering betrekking hebben op een combinatie
van een marktbenadering ('general deterrence') en een collectieve benadering ('speci-
fic deterrence'). Veiligheidsregulering kan vanuit een collectieve benadering het
marktmechanisme beperken of bevorderen."* • .; ..

594. Calabresi, Costs of Accidents, p. 72-74; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid,
p. 52.

595. Calabresi, Costs of Accidents, p. 95-107.
596. Calabresi, Costs of Accidents, p. 113-129; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijk-

heid, p. 52-53. Zie ook Cramton, Michigan Law Review, 1969, p. 424, die in het kader vandc
preventie van strafrechtelijke sancties 'general deterrence' omschrijft als de invloed van sancties

• op de maatschappij als geheel, waarop de betreffende sancties betrekking hebben. 'Specific
deterrence' heeft betrekking op het effect van strafrechtelijke sancties op de persoon die direct
met de betreffende sanctie wordt geconfronteerd.
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Een tweede subdoelstelling binnen de reducrie van de maatschappelijke ongevals-
kosten heeft betrekking op de vermindering van de secundaire ongevalskosten. Deze
kosten zien op een optimale spreiding van de schade die ten gevolge van het ongeval
is ontstaan. De vermindering van de secundaire ongevalskosten hangt derhalve sa-
men met een optimale compensatie aan slachtoffers van een ongeval. Deze subdoel-
stelling komt daarmee pas in beeld wanneer de vermindering van de primaire onge-
valskosten geen resultaat heeft gebracht*"

Een reductie van de secundaire ongevalskosten kan met behulp van drie methoden
worden bereikt. De eerste methode wordt wel de 'risk spreading method' genoemd
en ziet op de spreiding van de schade over zoveel mogelijk individuen, alsmede over
een lange periode. De tweede methode, 'deep pocket rule', heeft betrekking op het
kanaliseren van de schade naar degene die deze het best kan dragen. Een derde me-
thode houdt verband met de vermindering van de primaire ongevalskosten en tracht
te bereiken dat de ongevalskosten worden gelegd bij de gevaarlijke activiteit waar-
mee deze kosten worden veroorzaakt."* ,

• d : i - _ - r i - « : : " ; i T , - ••*;•• < ' v .

225.

De derde subdoelstelling binnen de minimalisering van de maatschappelijke onge-
valskosten hangt samen met de administratieve kosten van de behandeling van on-
gevallen. Deze tertiaire ongevalskosten ontstaan bij de uitvoering van de twee ande-
re subdoelstellingen, namelijk de primaire en secundaire ongevalskosten. Een aan-
sprakelijkheidssysteem kan pas efficient zijn in de zin van een vermindering van de
primaire en secundaire ongevalskosten, wanneer een dergelijk systeem, in verband
met de tertiaire ongevalskosten, ook betaalbaar is. Er is derhalve sprake van een ef-
ficient ongevallenrecht, wanneer de som van de primaire, secundaire en tertiaire kos-
ten minimaal is ." ' . I V , - . ;. V; , • j. . .. ; ;.f. .,• ,. • • ,. .

De minimalisering van de maatschappelijke kosten van ongevallen als efficientie-
doelstelling zal in dit onderzoek om twee redenen niet absoluut kunnen worden ge-
steld. In de eerste plaats geeft Calabresi aan dat de maatschappij niet tegen elke prijs
ongevallen kan en wil vermijden. Dit brengt mee dat binnen de doelstelling van mi-

597. Calabresi, Costs of Accidents, p. 27-28.
598. Calabresi, Costs of Accidents, p. 20-21 en p. 39-45.
599. Calabresi, Costs of Accidents, p. 24-28; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid,

p. 51. Zie omtrent het gemaakte onderscheid in ongevalskosten eveneens: Schäfer und Ott, Lehr-
buch der ökonomischen Analyse, p. 101-111; Veljanovski, in The Economic Approach to Law,
p. 128-129; Emons, Working Paper, 1991, p. 10-11; Adams, Gefahrdungs- und Verschuldenshaf-
tung, p. 17-22.



148

nimalisering van de ongevalskosten moet worden gestreefd naar een situatie waarbij
het totaal aantal ongevallen op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau kan wor-
den gebracht. Alle ongevallen op autowegen zouden bijvoorbeeld kunnen worden
voorkomen wanneer een maximumsnelheid van 20 km/u zou gelden. De maatschap-
pij zal echter de kosten van een dergelijke maatregel te hoog vinden.***

In de tweede plaats zal dit onderzoek niet alleen betrekking hebben op het bereiken
van een efficient verkeersongevallenrecht, zoals in de rechtseconomische analyse is
aangegeven. Ook andere doelstellingen kunnen van belang zijn, zoals bijvoorbeeld
slachtofferbescherming. Een efficient ongevallenrecht kan immers maatschappelijk
onaanvaardbaar worden geacht.**"

3. Het economisch model van het ongevallenrecht iqa ^:. ••, nj

Binnen de economische analyse van het ongevallenrecht wordt gebruik gemaakt van
een eenvoudig mathematisch model, dat als startpunt fungeert voor een verdere uit-
werking naar met name het aansprakelijkheidsrecht. In dit model komt een aantal
begrippen voor die reeds in eerdere paragrafen aan de orde zijn geweest. In formule-
vorm wordt dit model als volgt gepresenteerd:

M = p(x,y)S + A (x) + B (y), waarbij
M = de maatschappelijke kosten van ongevallen; - f. • ' ;^!Ü il--:-«'^,.
A = de dader of schadeveroorzaker; » : •'.;;•;:; •<: /. •'
B = het slachtoffer; ' / >.: . nv , .-,•••.
x = het zorgniveau van de dader; . • :n ' ; . . '^rt^ <i jTi^'tin.';:-

y = het zorgniveau van het slachtoffer; _r:-.ks j
p = de waarschijnlijkheid dat zieh een ongeval voordoet; .«?.-••- •<
S = de omvang van de verwachte schade. •"••• - '

De uitwerking van het model verwijst naar de eerder omschreven efficientiedoelstel-
ling van het ongevallenrecht, namelijk de minimalisering van de maatschappelijke
ongevalskosten (M). Deze doelstelling kan worden bereikt wanneer zowel dader (A)
als slachtoffer (B) een optimaal zorgniveau (x,y) uitoefenen. Bij de berekening van
de maatschappelijke kosten dient verder rekening te worden gehouden met de om-
vang van de verwachte schade (S) die binnen het model wordt vermenigvuldigd met

600. Calabresi, Costs of Accidents, p. 17; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p
31.

601. Calabresi, Costs of Accidents, p. 26, stelt dat 'Justice must ultimately have its due'.
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de waarschijnlijkheid dat zieh een ongeval voordoet (p), waarbij tevens rekening
wordt gehouden met het zorgniveau van dader en slachtoffer (x,y).*°*

3 . 1 . VERONDERSTELLINGEN IN H E T O N G E V A L L E N R E C H T ' B i d i s "•.qJ'O'».>••! ;>rJ-b?.Ki

Binnen de economische analyse van het ongevallenrecht wordt, mede in het kader
van de eerder beschreven doelstellingen, gewerkt met een aantal veronderstellingen.
De economie als gedragswetenschap onderzoekt de keuzes die door Individuen wor-
den gemaakt en hoe deze keuzes worden beünvloed door de lasten die aan hen wor-
den opgelegd. Aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering vormen een
onderdeel van deze lasten.*^ . 'w. UTDBSK ^Hfe'.- »an :j MSSW. •

Een eerste veronderstelling heeft berrekking op het individu als 'homo economicus',
het rationed handelend individu die streeft naar nutsmaximalisatie. Individuen han-
delen daarbij alsof zij op een rationele wijze hun kosten minimaliseren. Zij reageren
op een srijging van de kosten door een keuze voor een alternatief gedrag dat tegen
lagere kosten kan worden aangewend. Wanneer als gevolg van bepaalde rechtsregels
de kosten van ongevallen toenemen, wordt verondersteld dat degene die deze kosten
draagt meer zorg zal uitoefenen wanneer dat kan leiden tot een kostenbesparing.*^

Een tweede veronderstelling is eerder toegelicht en heeft betrekking op de aanwe-
zigheid van een omgekeerd evenredig verband tussen de voorzorgsmaatregelen (kos-
ten van zorg) en het aantal en de ernst van ongevallen. Daarbij wordt verondersteld
dat meer zorg kan leiden tot minder ongevallen, waarbij een optimale afruil moet
worden gevonden tussen de kosten van zorg en de verwachte ongevalskosten.

Een derde veronderstelling hangt samen met het gebruik van economische effi-
cientie. Hierbij wordt verondersteld dat individuen de verwachte ongevalskosten
zullen minimaliseren door maatregelen te nemen die het risico van schade verminde-

Met betrekking tot de opzet van het eerste deel van dit onderzoek wordt ten aanzien
van de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht verondersteld dat ver-
zekering en veiligheidsregulering nog geen rol spelen. In dat kader geldt dan bij-
voorbeeld de vraag welke aansprakelijkheidsregel leidt tot een minimalisering van
de ongevalskosten. De analyse van het aansprakelijkheidsrecht zal resulteren in een

602. Zie onder anderen Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 70-73; Faure en
Van den Bergh, RW, 1987-1988, p. 1106; Shavell, Accident Law, p. 5-6.

603. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 33; Mackaay, NJB, 1980, p. 813.
604. Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p. 128; Faure en Van den Bergh, Objectieve

aansprakelijkheid, p. 33-34.
605. Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p. 128-129.
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aantal theoretische conclusies. In een tweede fase van het onderzoek zullen deze
conclusies worden getoetst aan het beschikbare empirisch onderzoek. De toepassing
van aansprakelijkheidsregels op verkeersongevallen is echter niet alleen van invloed
op de bij het ongeval betrokken partijen maar heeft ook neveneffecten naar de maat-
schappij als geheel. Dit betekent dat de aan het begin van deze alinea gemaakte ver-
onderstelling in latere hoofdstukken zal worden genuanceerd zodat ook de verzeke-
ring en de veiligheidsregulering aan bod kunnen komen.*°* -.:•;• »•'•. • " .j? nsv

Binnen het economisch model van het ongevallenrecht, zoals dat in dit onderzoek
zal worden uitgewerkt, wordt uitgegaan van twee typen van actoren, namelijk daders
en slachtoffers. Daders kunnen daarbij worden voorgesteld als automobilisten die
schade toebrengen aan bijvoorbeeld een fietser als zijnde het slachtoffer. De dader
en het slachtoffer nemen twee soorten van besluiten, namelijk of en hoe vaak zij aan
een bepaalde activiteit deelnemen en het besluit ten aanzien van de mate van zorg
die zij uitoefenen bij de deelname aan een activiteit. Het aantal afgelegde autoki-
lometers is daarbij een voorbeeld van een activiteitsniveau en de voorzorgsmaat-
regelen die een automobilist neemt tijdens zijn deelname aan het verkeer bepalen
zijn niveau van zorg. Voor de fietser komt het activiteitsniveau overeen met de
vraag hoe vaak hij als fietser aan het verkeer deelneemt en met de voorzorgsmaatre-
geJen tijdens het fietsen wordt zijn zorgniveau bepaald.*^

3.2. H E T ECONOMISCH OPTIMUM f. •••:• , : •. •-.,»'

In het voorgaande is meerdere malen gesteld dat de efficientiedoelstelling van het
ongevallenrecht kan worden bereikt op een punt waar de maatschappelijke kosten
minimaal zijn. In de vorige paragraaf is in formulevorm weergegeven waar de maat-
schappelijke kosten uit bestaan. Daaruit kan worden opgemaakt dat de maatschappe-
lijke kosten kunnen worden geminimaliseerd wanneer de dader en het slachtoffer
optimale zorg uitoefenen, rekening houdend met de waarschijnlijkheid van een on-
geval en de verwachte schade. De vraag is echter waar de optimale zorg, het econo-
misch optimum, van de dader en het slachtoffer kan worden bereikt.**" Hierbij wordt
vooralsnog alleen rekening gehouden met het zorgniveau van dader en slachtoffer.
Bij de analyse van het aansprakelijkheidsrecht zal dit echter verder worden uitge-

606. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 33-34. De uitbreiding van de econo-
mische analyse naar verzekering en veiligheidsregulering is vooral de Verdienste van Steven
Shavell. In een handboek uit 1987 heeft hij hiervan een volledig overzicht gegeven. Zie Shavell,
Accident Law.

6 0 7 . S h a v e l l , A c c i d e n t L a w , p . 5 . ••_•:•• ;.'.:' M >•• \- : , ' i ; k , • <•: ,,-,r;

608. Zie over het economisch optimum onder anderen: Faure en Van den Bergh, Objectieve aanspra-
kelijkheid, p. 70-73; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 129-132; Shavell, Accident
Law, p. 5-7; Diamond, JLS, 1974, p. 113-116; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981,
p. 868-872.
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werkt door ook het activiteitsniveau van dader en slachtoffer in het model te betrek-

ken.

Voor de bepaling van het optimale niveau van zorg wordt in de rechtseconomische
literatuur venvezen naar de vraag of een individu bij een bepaald zorgniveau al dan
niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de ontstane schade. Daarbij wordt
veelal als uitgangspunt genomen een Amerikaanse uitspraak met betrekking tot een
eeval waarin een duwvaartbak, die in een haven lag afgemeerd, door een storm los-
sloeg en een aanzienlijke schade veroorzaakte. Rechter Learned Hand oordeelde
dat het ongeval voorkomen had kunnen worden indien er een uitkijkpost was neer-
gezet. Hand maakte bij zijn oordeel gebruik van een formule waarin drie (economi-
sche) elementen een rol speien. In de eerste plaats de waarschijnlijkheid dat zieh een
ongeval voordoet. In de tweede plaats dient rekening te worden gehouden met de
omvang van de schade. In derde plaats moeten de kosten van voorzorgsmaatregelen
in de beoordeling worden meegenomen. Rechter Learned Hand oordeelde dat de
kosten van het neerzetten van een uitkijkpost lager zouden zijn geweest dan de nu
ontstane schade. In dit geval werd de aansprakelijkheid vastgesteld aan de hand van
de vraag of de kosten van zorg lager zijn dan de omvang van de schade vermenig-
vuldigd met de waarschijnlijkheid.*'" In dat kader kan worden verwezen naar de
formule in de vorige paragraaf.*" .3. -,: ,,;;..^ .'"., ,..;, . .

Door Brown is echter aangetoond dat de Hand-formule te absoluut is gesteld en in
deze vorm tot inefficientie zal leiden."* Hij heeft deze Hand-formule aangepast en
gesteld dat voor de berekening van de optimale zorg niet de totale kosten als uit-
gangspunt moeten worden genomen, zoals in de Hand-formule, maar dat de margi-
nale kosten het bepalende criterium zijn. Deze Stelling kan aan de hand van het vol-
gende voorbeeld worden toegelicht. ., . . . . . . . .

In de eerste kolom van tabel 1 wordt een aantal zorgniveaus verondersteld die een
individu zal uitoefenen. In de tweede kolom zijn de kosten van zorg opgenomen die

609. United States v. Caroll Towing Co., 159 F. 2d 169 (2d Cir. 1947). Zie daarover onder anderen
Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 56-58 en 72-73; Cooter en Ulen, Law
and Economics, p. 360-362; C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., p.
222-223; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 884-885.

610. Zie voor overzicht van de Nederlandse rechtspraak waarin economische afwegingen een rol spe-
ien: Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 132-137; Kerkmeester, WPNR 6111, 1993,
p. 767-773; C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 114-132; E. van
Schilfgaarde, AA, 1990, p. 148-156. Zie voor een aantal voorbeelden van economische afwegin-
gen in de Belgische rechtspraak: Faure en Van den Bergh, RW, 1987-1988, p. 1105-1119.

611. Zie voor een uitwerking van de Hand-formule: Posner, JLS, 1972, p. 29-96. Zie ook Stephen,
European Journal of Law and Economics, 1994, p. 23-31, voor een kritische analyse van deze
formule.

612. Zie Brown, JLS, 1973, p. 323-349. Dit is na hem door de rechtseconomische literatuur gevolgd.
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verband houden met de uitoefening van de verschillende zorgniveaus. In de derde
kolom is de verwachte schade weergegeven die correspondeert met het zorgniveau
en de kosten van zorg. Kolom 4, ten slotte, omvat de maatschappelijke kosten, zijn-
de de som van de kosten van zorg en de verwachte schade (kolom 2 + kolom 3).

T a b e l 1 . ,< , : , - - . . i f ^ . j i h ) ^ - ,.-:..; • : - v - v w •;•:.: ,.-. . :•*• „ : , - . _ . , .

Zorgniveau

geen

gemiddeld

sterk

Kosten van zorg

0

5

10

Verwachte schade

20

8

6

Maatschappelijke kosten

20

13

16

Bij een letterlijke toepassing van de 'Learned Hand rule' zal een individu aan-
sprakelijk zijn wanneer de totale kosten van zorg lager zijn dan de verwachte scha-
de. Dit betekent dat volgens tabel 1 aansprakelijkheid wordt aangenomen bij geen
zorg (0 < 20) en bij de uitoefening van gemiddelde zorg (5 < 8). Volgens Brown zijn
daarentegen niet de totale kosten maar de marginale kosten van belang voor de bepa-
ling van de efficiente zorg. Binnen deze zogenaamde 'incremental Learned Hand
rule' wordt een persoon pas aansprakelijk gehouden wanneer de marginale kosten
van een extra eenheid zorg kleiner zijn dan de marginale opbrengst van een extra
eenheid zorg in de zin van een vermindering van de verwachte schade.*'^ In het ge-
geven voorbeeld betekent dit dat door de uitoefening van een gemiddelde zorg een
optimaal resultaat wordt bereikt, waarbij de schadeveroorzaker, in tegenstelling tot
de 'Learned Hand rule', niet aansprakelijk wordt gehouden. Bij dit gemiddelde ni-
veau van zorg bedragen de marginale kosten 5 (5 minus 0) eenheden tegen een mar-
ginale opbrengst in termen van een vermindering van de verwachte schade van 12
(20 minus 8) eenheden. De totale maatschappelijke kosten, namelijk de som van de
kosten van zorg en de verwachte schade, zijn bij het gemiddelde zorgniveau even-
eens het laagst (13). De uitoefening van sterke zorg is in het gegeven voorbeeld niet
efficient, omdat de marginale kosten van zorg (5) hoger zijn dan de marginale op-
brengst (2).

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden gesteld dat de uitoefening van meer
zorg de kans op een ongeval doet verminderen. Het uitoefenen van meer zorg leidt
echter ook tot een stijging van de kosten die met de uitoefening van deze extra zorg
gepaard gaan. De uitoefening van extra zorg leidt niet alleen tot een stijging van de
kosten maar ook tot een vermindering van de opbrengst. In marginale termen uitge-
drukt zal de uitoefening van zorg optimaal zijn zolang de marginale kosten lager zijn
dan de marginale opbrengst waarmee de verwachte schade blijft afnemen. Het opti-

613. Brown, JLS, 1973, p. 332-335.
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male niveau van zorg wordt uiteindelijk gevonden op een punt waarop de marginale
kosten van de laatst toegevoegde eenheid zorg precies gelijk zijn aan de verminde-
ring van de verwachte schade die met deze toegevoegde eenheid zorg in verband
Staat. Bij dit economisch optimum zijn derhalve de maatschappelijke kosten mini-
maal.

Boven dit punt van optimale zorg zal volgens de economische analyse het aanwen-
den van extra zorg meer kosten dan dat het opbrengt in termen van een vermindering
van de verwachte schade. De schadeveroorzaker wordt hierbij slechts aansprakelijk
gehouden wanneer hij minder dan de optimale zorg heeft uitgeoefend. Efficiente
zorg Staat echter niet gelijk met een zo hoog mogelijke zorg. Ook ligt het niveau van
optimale zorg niet op een punt waar de verwachte schade het laagst is.*'*

In het kader van de economische analyse van het verkeersongevallenrecht zal bij-
voorbeeld een verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/u, kunnen lei-
den tot een vermindering van het ongevalsrisico. Hetzelfde kan gelden voor een ver-
dere verlaging van 60 naar 40 km/u. Bij een verlaging van de maximumsnelheid van
40 naar 20 km/u wordt het effect op het ongevalsrisico echter minder omdat in dat
geval andere kosten (tijdsverlies, ergernis) gaan meespelen. Het gaat er derhalve om
een punt te vinden waarop de vermindering van de maximumsnelheid vanuit primair
kostenoogpunt optimaal is. Dit kan worden bereikt op een punt waar een verlaging
van de maximumsnelheid (meer preventiekosten) niet tot meer kosten leidt dan dat
een dergelijke maatregel opbrengt, in termen van een verhoging van de veiligheid op
de weg.

4. Het C o a s e - T h e o r e m a '̂- .

Naar aanleiding van het voorgaande is een belangrijke vraag of de tussenkomst van
het rechtssysteem noodzakelijk is om partijen die bij een potentieel ongeval kunnen
worden betrokken aan te zetten tot optimale zorg. Ronald Coase heeft geleerd dat dit
onder bepaalde voorwaarden niet noodzakelijkerwijs het geval is.

Ronald Coase wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne rechts-
economie. Het door hem ontwikkelde 'theorema' wordt in het algemeen als startpunt

614. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 70-73; Shavell, Accident Law, p. 5-7;
Bowles, Law and the Economy, p. 114-117; Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p.

'--** 131-133; Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 20-23; Faure, in Rechtseconomie en recht, p.
54-60.
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genomen voor de economische analyse van het ongevallenrecht."* Uit de literatuur
kan de volgende omschrijving van het 'Coase-theorema' worden afgeleid:
• " • A

• ] - -• 'Op voorwaarde dat er geen transactiekosten zijn ('assumption of zero transac-
tion costs') zal de toewijzing van bepaalde (eigendoms)rechten,"* door middel
van onderhandelingen, steeds tot een efficie'nte oplossing leiden, ongeacht de

_,, .. toepasselijke rechtsregel'.*"

Transactiekosten kunnen in het algemeen worden omschreven als beslissings-, on-
derhandelings- en informatiekosten.*'® De afwezigheid van transactiekosten veron-
derstelt dat partijen die elkaar kennen in goede harmonie en kosteloos met elkaar
kunnen onderhandelen, zonder dat sprake is van strategisch gedrag.*" , „,.

Aan de hand van een voorbeeld kan het Coase-theorema worden toegelicht. Dit
voorbeeld heeft betrekking op een fabriek die door de uitstoot van chemische Stoffen
schade toebrengt aan de was die bij vijf omwonenden van de fabriek buiten te dro-
gen hangt."" De omwonenden lijden een schade van elk $ 75, totaal $ 375. De uit-
stoot kan worden voorkomen door het installeren van een filter in de schoorsteen
van de fabriek ä $ 150 of elke omwonende kan worden voorzien van een elektrische
droger van $ 50 per stuk voor een totaalprijs van $ 250.

Voor Coase zijn nu drie vragen van belang:
" i " ' ; ' ; • .' ' - ' i * '

_ ,^ ,

615. De basis hiervoor heeft Coase ontwikkeld in The Problem of Social Cost, JLE, 1960, p. 1-44. Zie
Parisi, European Journal of Law and Economics, 1995, p. 149-173, voor een historisch overziclil
van het Coase-theorema en de impact van dit 'theorema' op de rechtseconomische literatuur.

616. Calabresi and Melamed, Harvard Law Review, 1972, p. 1089-1128, hebben de toewijzing van
(eigendoms)rechten verder uitgewerkt door een onderscheid te maken naar 'property rules',
waarbij een absoluut eigendomsrecht wordt toegekend; 'liability rules', waarbinnen de toewijzing

•":, ,: van een recht kan worden getransfereerd onder betaling van een schadevergoeding, en 'inaliena-
bility' dat betrekking heeft op onvervreemdbare rechten. Zie omtrent dit onderscheid ook: Velja-
novski, in The Economic Approach to Law, p. 134-135; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseco-
nomie, p. 46-49; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 64-65.

617. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 65; Van den Bergh, in Rechtsecono-
mie en recht, p. 19; Bowles, Law and the Economy, p. 26-27; Holzhauer en Teijl, Inleiding
rechtseconomie, p. 28-29; Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p. 129-130.

618. Polinsky, Introduction, p. 12, geeft de volgende omschrijving: 'In general, transaction costs in-
clude the costs of identifying the parties with whom one has to bargain, the costs of getting to-
gether with them, the costs of the bargaining process itself, and the costs of enforcing any bar-
gain reach'. Zie ook Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 84-87.

619. Bij strategisch gedrag verliest het Coase-theorema zijn geldigheid. Zie Veljanovski, New Law-
and- Economics, p. 53-53; Polinsky, Introduction, p. 18-20.

620. Voorbeeld ontleend aan Polinsky, Introduction, p. 11-12. Zie ook Coase, JLE, 1960, p. 8-15,
waarin hij zijn theorema uitwerkt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de Amerikaanse
rechtspraak.
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1 Wat is de efficiente oplossing indien geen rechten worden toegewezen? Moet de
filter er komen? Wat is de opbrengst bij de installatie van de filter in termen van
de omvang van de schade?

2. Wat is de efficiente oplossing bij de veronderstelling dat de omwonenden een
recht op schone lucht krijgen toegewezen?

3. Wat is de efficiente oplossing indien de fabriek het recht krijgt op het vervuilen
van de lucht?

Bij de beantwoording van vraag 1, geen toewijzing van rechten, zal rekening moeten
worden gehouden met de verwachte schade. Dit betekent dat de installatie van de fil-
ter een efficiente oplossing zal zijn. Op deze wijze kan immers voor $ 150 een scha-
de van $ 375 worden voorkomen, tenvijl een dergelijke keuze ook goedkoper is dan
de aanschaf van 5 drogers voor een totaalbedrag van $ 250.

Bij de toewijzing van een absoluut recht op schone lucht aan de omwonenden (vraag
2) is de vraag of een efficiente oplossing kan worden bereikt indien beide partijen
kosteloos kunnen onderhandelen. In deze situatie zal eveneens worden gekozen voor
de installatie van de filter voor een bedrag van $ 150. De fabrikant zal immers meer
kosten maken wanneer hij besluit tot het betalen van een schadevergoeding $ 375
respectievelijk de levering van 5 drogers voor $ 250. v>"n»,>'!; >r- , . : .

Bij de toewijzing van een absoluut recht op vervuiling (vraag 3) hebben de omwo-
nenden de keuze russen het dragen van de totale schade van $ 375, het aanschaffen
van een droger voor een totaal bedrag van $ 250 of het laten installeren van de filter
voor $ 150. Dit laatste is voor de omwonenden de goedkoopste oplossing, zodat zij
gezamenlijk $ 150 aan de fabrikant zullen overdragen voor de installatie van de fil-

Het bovenbeschreven voorbeeld geeft aan dat, ongeacht de toewijzing van een recht
aan een van beide partijen, steeds een efficiente uitkomst wordt bereikt. In alle ge-
vallen bleek de installatie van een filter de goedkoopste oplossing te zijn. Daarbij is
echter geen rekening gehouden met mogelijke distributionele effecten, die mede af-
hankelijk zijn van de vraag aan welke partij het recht wordt toegekend. Wanneer
sprake is van een recht op schone lucht voor de omwonenden, lijdt de fabriek een
verlies van $ 150 voor de installatie van de filter. Omgekeerd zal, ten gevolge van de
uitgave voor de filter, het inkomen van de omwonenden dalen indien de fabriek een
recht heeft om de lucht te vervuilen. Dit betekent dat de keuze van de rechtsregel

Polinsky, Introduction, p. 11-12. '.w.vitb / <
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van invloed is op de verdeling van inkomens, waarvan de omvang echter gelijk is
aan de kosten van de meest efficiente uitkomst ($ *^

In het voorgaande is uitgegaan van de meest ideale situatie, waarbij de trans-
actiekosten nihil zijn en de partijen geen strategisch gedrag vertonen. In werkelijk-
heid zijn er echter wel transactiekosten en kan het strategisch gedrag van een of bei-
de partijen niet worden uitgesloten. •;,:..: ; -.: .^v J

In het gegeven voorbeeld kan worden verondersteld dat de omwonenden elk $ 60
kwijt zijn om in vergadering bijeen te komen. Wanneer nu de omwonenden een
recht hebben op schone lucht zal de fabriek opnieuw kiezen voor de installatie van
een filter voor een prijs van $ 150. Hiermee wordt in het kader van het Coase-
theorema een efficiente oplossing bereuet. Indien echter de fabriek een recht heeft
om de lucht te vervuilen, zal elke omwonenden de keuze hebben tussen het dragen
van de schade van $ 75, het aanschaffen van een droger voor $ 50 of samen met de
andere omwonenden een filter aanschaffen voor $ 150 plus de kosten van $ 60
($ 150/5+$ 60=$ 90 per omwonende) om bij elkaar te komen. De omwonenden zul-
len nu besluiten tot de aanschaf van een droger, zijnde de goedkoopste oplossing.
Het effect van de aanwezigheid van transactiekosten is derhalve dat, om de kosten
van een vergadering te vermijden, door de omwonenden voor een inefficiente oplos-
sing wordt gekozen.*^

Ook de veronderstelling dat partijen in goede harmonie en oprecht met elkaar kun-
nen onderhandelen en zodoende tot een efficiente oplossing van hun geschil kunnen
komen, zal in werkelijkheid niet altijd gelden. De mogelijkheid bestaat namelijk dat
partijen zieh strategisch ten opzichte van elkaar gedragen. Een rationed handelend
individu zal zieh niet tevreden stellen met een vanuit economisch oogpunt efficiente
oplossing, terwijl hij er bij een inefficiente uitkomst financieel beter van kan wor-
den. In het gegeven voorbeeld zal een deel van de omwonenden, ook bij arwezigheid
van transactiekosten, misschien niet willen meebetalen aan de aanschaf van een fil-
ter, maar in plaats daarvan hun was binnen laten drogen. Of een van de omwonen-

622. Zie Polinsky, Introduction, p. 12; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 65-
67. Zie voor een analyse van het Coase-theorema ook: Bowles, Law and the Economy, p. 26-31;
Mackaay, RM Themis, 1988, p. 420-422; Van Velthoven en Van Wijck, Recht en Efficientie,p.
76-81; Van den Bergh, in Rechtseconomie en recht, p. 18-20; Holzhauer en Teijl, Inleiding
rechtseconomie, p. 28-39; Schäfer und Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse, p. 80-83; Vel-
janovski, in The Economic Approach to Law, p. 129-131; Posner, Economic Analysis, p- 8-10;
Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 31-38; Cooter and Ulen, Law and Eco-
nomics, p. 79-84.

623. Polinsky, Introduction, p. 12-13; Van Velthoven en Van Wijck, Recht en efficientie, p. 79-81.
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den zal de anderen laten betalen voor de filter, waarvan hij uiteindelijk profiteert
zonder dat het hem iets kost. . ^ Ü .^ .SJ • i«;,j.jii

Concluderend kan worden gesteld dat het Coase-theorema van toepassing is, wan-
neer een klein aantal partijen in goede harmonie tegen läge kosten met elkaar kan
onderhandelen om een bepaald geschil tot een efficiente oplossing te brengen. De
vraag is nu in hoeverre het Coase-theorema voor het onderwerp van het onderhavige
onderzoek, namelijk het verkeersongevallenrecht, een rol kan vervullen. Calabresi
geeft in dat kader een eenvoudig voorbeeld waaruit blijkt hoe het Coase-theorema in
zijn meest ideale vorm bij verkeersongevallen kan werken.

In dit voorbeeld wordt verondersteld dat een automobilist een voetganger aanrijdt en
een schade van $ 100 veroorzaakt." Wanneer de auto zou zijn uitgerust met spon-
sen bumpers zal de verwachte schade kunnen dalen tot $ 10. Deze sponsen bumpers
zijn echter $ 50 duurder dan gewone bumpers. Bij afwezigheid van transactiekosten
zal de automobilist een paar sponsen bumpers installeren, ongeacht of hij aansprake-
lijk wordt gesteld. Wanneer de automobilist aansprakelijk is zullen zijn totale kosten
$ 60 bedragen, zijnde $ 50 voor de sponsen bumpers en $ 10 schadevergoeding. Dit
is lager dan de totale maatschappelijke kosten van $ 100. De voetganger zal, wan-
neer de automobilist niet aansprakelijk is en hij dus zijn eigen schade moet dragen,
$ 50 betalen voor de sponsen bumpers. In dat geval heeft hij een kostenpost van $ 60
($ 50+$ 10), een bedrag dat ook lager is dan de totale maatschappelijke kosten van
$ 100. In beide gevallen zijn de preventiekosten lager dan de totale maatschappelijke
kosten, in casu de verwachte schade van $ " '

In werkelijkheid zijn verkeersdeelnemers vreemden van elkaar, waardoor de transac-
tiekosten zo hoog kunnen zijn dat het onderling afsluiten van een contract met be-
trekking tot de gevolgen van een verkeersongeval onmogelijk wordt. Een automobi-
list kan bij voorbeeld niet vooraf onderhandelen met elke potentiele voetganger of
fietser die hij eventueel zal aanrijden. Dit betekent dat bij verkeersongevallen niet
meer aan de voorwaarden van het Coase-theorema kan worden voldaan, zodat een

624. Zie over strategisch gedrag binnen het Coase-theorema: Schäfer und Ott, Lehrbuch der ökonomi-
schen Analyse, p. 85-86; Polinsky, Introduction, p. 18-20; Faure en Van den Bergh, Objectieve
aansprakelijkheid, p. 66-67; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 32-34.

°25. De maatschappelijke kosten (M) zijn in deze casus gelijk aan de omvang van de schade (S) ver-
menigvuldigt met de kans dat zieh een verkeersongeval voordoet (p). Zie paragraaf 3 van dit
hoofdstuk.

«6 . Calabresi, Costs of Accidents, p. 136-138.
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ingrijpen van het recht nodig zal zijn in de vorm van aansprakelijkheid of (veilig.
heids)regulering."'

Samenvattend kan worden gesteld dat wat het Coase-theorema leert is dat de opti-
male zorg in vrije onderhandelingen automatisch kan worden vastgesteld als de
transactiekosten nul zijn. Daarmee kan het Coase-theorema worden beschouwd als
een nuttige inleiding op de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht en
de (veiligheids)regulering. Toch kan ook de vraag worden gesteld wat de praktische
betekenis is van het Coase-theorema, niet alleen voor de verkeersaansprakelijkheid
maar ook voor de aansprakelijkheid in het algemeen nu, zoals hiervoor aangegeven,
vrije onderhandelingen hissen partijen zelden mogelijk zijn.

Het Coase-theorema heeft vanuit theoretisch oogpunt het grote voordeel dat on-
derzocht kan worden welke oplossing partijen zouden hebben bereikt indien vrije
onderhandelingen mogelijk waren geweest. Die informatie kan voor de rechter of de
wetgever die in plaats van de betrokken partijen de optimale zorg vaststelt uiteraard
van groot belang zijn. Dit komt ook overeen met het rechtseconomisch inzicht dat de
rechter en de wetgever geacht worden de marktoplossing na te bootsen.

627. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 68-69; Polinsky, Intrcxiuction, p. 39; ;
Bowles, Law and the Economy, p. 109-112; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, P •
119. j
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1. Inleiding: aansprakehjkheidsregels , ,.^ ^ „^ „;,

In het vorige hoofdstnk is aan de hand van een aantal basisbeginselen een inleiding
gepresenteerd van de economische analyse van het ongevallenrecht. Een van de ele-
menten die daarbij uitvoerig aan de orde is geweest is het economisch optimum. Dit
optimum, zo is gesteld, kan worden bereikt op een punt waar de marginale kosten
van zorg gelijk zijn aan de marginale opbrengst in termen van een vermindering van
de verwachte schade. Bij het economisch optimum zijn de maatschappelijke kosten
minimaal en wordt door dader en slachtoffer een optimaal niveau van zorg uitge-
oefend"'

In aansluiting hierop is het Coase-theorema beschreven. In een ideale situatie, waar-
in sprake is van twee partijen die tegen relatief läge kosten kunnen onderhandelen,
zal zonder ingrijpen van het recht een optimale uitkomst worden bereikt. Ten aan-
zien van verkeersongevallen is echter gesteld dat onderhandelingen waarbij elke po-
tenriele verkeersdeelnemer betrokken wordt te hoge transactiekosten meebrengt."'
Dit betekent dat bij verkeersongevallen niet meer aan de voorwaarden van het Coa-
se-theorema kan worden voldaan, zodat een tussenkomst van het rechtssysteem no-
dig zal zijn. ; > . - . . : . , • ,. • • • . . • - . • )

Deze tussenkomst van het recht zal in dit hoofdstuk worden uitgewerkt met een ana-
lyse van het aansprakelijkheidsrecht."" Daarbij Staat onder andere de vraag centraal
welke aansprakelijkheidsregel voldoende prikkels geeft aan dader en slachtoffer om
het eerder gevonden optimale niveau van zorg aan te wenden. In de economische
analyse van het (verkeers)ongevallenrecht wordt in beginsel een onderscheid ge-

628. Brown, JLS, 1973, p. 333. Zie ook paragraaf 3.2 van hoofdstuk 4.
629. Brown, JLS, 1973, p. 326 en 335; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 73;

Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 261-262; Demsetz, JLS, 1972, p. 13-28. Zie ook para-
graaf 4 van hoofdstuk 4.

630. De economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht is onder ander uitgewerkt door: Brown,
JLS, 1973, p. 323-349; Diamond, JLS, 1974, p. 107-164; Posner, JLS, 1972, p. 29-96; Shavell,

••^••' JLS, 1980, p. 1-25; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 851-924; Shavell, Acci-
' •*' dent Law, p. 1-32; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 62-100; Polinsky,

Introduction, p. 39-52; Posner, Economic Analysis, p. 163-216; Green, BJE, 1975, p. 553-574;
^ ' Adams, Gefährdungs und Verschuldenshaftung, p. 36-119; Faure, in Rechtseconomie en recht, p.

"••"•• 60-71; Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 54-84; Endres, Oknomische
Grundlagen des Haftungsrecht, 1991; Schäfer und Schönenberger, Strict Liability versus Negli-
gence, Recht und Ökonomie, 1997, nr. 34, p. 1-29. Voor wat Nederland betreft kan worden ver-

"'•' ' wezen naar Van Veldhoven en Van Wijck, Recht en efficientie, p. 131-180; Holzhauer en Teijl,
Inleiding rechtseconomie, p. 119-144.
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maakt tussen drie rechtsregels, namelijk geen aansprakelijkheid, risicoaansprakelijk-
heid en foutaansprakelijkheid."'

Geen aansprakelijkheid verwijst naar de situatie waarin de dader in het geheel niet
gehouden is om de schade van het slachtoffer te vergoeden. Deze situatie is in de
körnende analyse van belang omdat een dergelijke regel van invloed kan zijn op de
prikkels van zorg die het slachtoffer in acht moeten nemen. •-•>• "•" ' ..*

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid zal de dader in beginsel de schade (totale
ongevalskosten) aan het slachtoffer moeten vergoeden. Daarbij is niet van belang of
de schadeveroorzaker zelf een fout heeft gemaakt of zieh anderszins onzorgvuldig
heeft gedragen. De deelname aan een bepaalde activiteit waaruit schade voortvloeit
zal reeds voldoende zijn voor aansprakelijkheid. gs t't'-*'; , ' t sft i ^ . v ••;

Foutaansprakelijkheid, ten slotte, heeft betrekking op die gevallen waarin de dader
de schade aan het slachtoffer moet vergoeden, indien hij niet de door het recht ver-
eiste zorg (zorgvuldigheidsnorm) in acht n e e m t . ' "

Het bovengenoemde economisch onderscheid tussen aansprakelijkheidssystemen
houdt derhalve verband met de vraag in hoeverre rechtsregels (ex ante ) aan dader en
slachtoffer prikkels kunnen geven ten behoeve van de uitoefening van optimale
zorg. Binnen de positiefrechtelijke analyse verwijst het onderscheid tussen fout- en
risicoaansprakelijkheid naar de door de rechter te verrichten toetsing van het gedrag
van de schadeveroorzaker aan de zorgvuldigheidsnorm. Bij foutaansprakelijkheid is
het noodzakelijk dat de dader zieh aan de zorgvuldigheidsnorm heeft gehouden, ter-
wijl bij risicoaansprakelijkheid een dergelijke toetsing in beginsel overbodig is.*"

631. In navolging van Faure en Van den Bergh zal hier het begrip 'foutaansprakelijkheid' (afkomstig
uit de Code Civil-rraditie) in plaats van 'schuldaansprakelijkheid' worden gebruikt, met name
omdat het objectieve foutvereiste binnen de economische analyse een belangrijke rol speelt, ter-

* """ wijl de schuldaansprakelijkheid meer vanuit een subjectief kader werkt.
632. Zie voor het economisch onderscheid tussen risico- en foutaansprakelijkheid onder anderen:

Cooter, Journal of Economic Perspectives, 1991, p. 12-16; Bowles, Law and the Economy, p
109; Mackaay, NJB, 1980, p. 816.

633. Van Schilfgaarde, AA, 1990, p. 149. Volgens haar gaat het bij het economische onderscheid om
het vereiste van onzorgvuldig gedrag voor aansprakelijkheid, terwijl het juridisch onderscheid
meer uitgaat van het vereiste van de onzorgvuldige dader. Zie over het juridisch onderscheid tus-
sen schuld/fout- en risico: C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, diss., p. 7
en 189-190; Van Maanen, Onrechtmatige daad, diss., p. 38-43 en 192-195; Faure en Van den
Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 167-170, met betrekking tot het Belgische recht.
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2. De structuur van de economische analyse van het ;••.= -.-»(•
aansprakelijkheidsrecht ' '•*«*•.

Binnen de analyse van het aansprakelijkheidsrecht zal worden gewerkt met een aan-
tal veronderstellingen. Deze veronderstellingen houden verband met de opzet van de
analyse in dit hoofdstuk.

Zoals in het vorige hoofdstuk ten aanzien van het economisch model"* is aangege-
ven zal worden uitgegaan van twee partijen, dader en slachtoffer, die bij een ongeval
zijn betrokken. De dader wordt daarbij voorgesteld als een automobilist die schade
toebrengt aan een fietser als slachtoffer. '«••-•- -..,=.,,•-,=, ^ .=-..-. .„

In de meest eenvoudige vorm van het eerder beschreven economisch model wordt
verondersteld dat alleen de dader invloed kan uitoefenen op het ongevalsrisico,
waarbij alleen het slachtoffer schade lijdt. In de economische analyse wordt in dat
kader gesproken van unilaterale ongevalssituaties."*

Binnen het unilaterale ongevalsmodel wordt eerst onderzocht welke aansprakelijk-
heidsregel efficient is wanneer alleen rekening wordt gehouden met het niveau van
zorg van de dader (paragraaf 3). Vervolgens wordt nagegaan waar economisch ge-
zien het optimaal activiteitsniveau kan worden bereikt, waama wordt onderzocht
welke aansprakelijkheidsregel het best overeenkomt met dit optimale activiteitsni-
veau van de dader. Ten slotte wordt de vraag beantwoord welke aansprakelijkheids-
regel binnen een unilateraal model leidt tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau
van de dader (paragraaf 4 en 5).

In een tweede fase van de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht
wordt de veronderstelling dat het slachtoffer geen invloed kan uitoefenen op het on-
gevalsrisico genuanceerd, waardoor het model een bilaterale vorm krijgt."* In eerste
instantie wordt onderzocht welke aansprakelijkheidsregel zowel dader als slachtoffer
kan aanzetten tot een optimaal niveau van zorg. Daarbij zal ook aandacht worden
besteed aan een aantal afgeleide vormen van de risicoaansprakelijkheid en foutaan-
sprakelijkheid, zoals de toevoeging van een eigen schuldverweer ten opzichte van
het slachtoffer (paragraaf 6 en 7). Vervolgens zal worden bekeken welke aansprake-
lijkheidsregel bij het optimale activeitsniveau van dader en slachtoffer kan worden
gevonden. Ten slotte wordt de vraag beantwoord welke aansprakelijkheidsregel da-

634. Zie paragraaf 3 van hoofdstuk 4.
635. 'Unilateral case'. Zie Shavell, Accident Law, p. 6; Faure en Van den Bergh, Objectieve aanspra-

kelijkheid, p. 73.
636. 'Bilateral case'. Zie Shavell, Accident Law, p. 9; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprake-

lijkheid, p. 82.



1 6 2 *«• - . . - \ V ; - i : U v V « - r ; - ' > . : . K i v . - ; • K e r £ e e r s o / i g e v a / / a i

der en slachtoffer kan aanzetten tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau (para-
graaf8en9).

Binnen de analyse van het aansprakelijkheidsrecht gelden verder de volgende
algemene veronderstellingen:

• de efficiente zorg is gelijk aan de juridische zorgvuldigheidsnorm;
• de dader en het slachtoffer zijn rationeel handelende individuen die in staat

worden geacht om nun eigen optimale zorg- en activiteitsniveau vast te stellen;
• De dader en het slachtoffer beschikken over volledige informatie omtrent zowel

het ongevalsrisico als het gedrag van de wederpartij.
• De door de rechter vastgestelde zorgvuldigheidsnorm is voor elk slachtoffer en

voor elke dader gelijk. .
• Het verwachte nut voor elk soort dader en elk soort slachtoffer is homogeen.
• De aanwezigheid van een verzekering speelt geen rol; dader en slachtoffer woî

den verondersteld risiconeutraal te zijn.*" . , . . . : . , ..... ,

In paragraaf 10 zal een aantal van deze veronderstellingen worden genuanceerd,
waarbij aandacht wordt besteed aan de vergissingen die zowel de rechter als de da-
der en het slachtoffer kunnen maken ten aanzien van de juridische zorgvuldig-
heidsnorm. Daarnaast zal worden ingegaan op de problemen bij de classificatie van j
zorgniveaus, wanneer wordt gesteld dat niet elk soort dader of elk soort slachtoffer
in Staat is om aan de door de rechter omschreven zorgvuldigheidsnorm te voldoen.

In dit hoofdstuk zal, binnen het door Calabresi gemaakte onderscheid, de aandacht
voornamelijk uitgaan naar een vermindering van de primaire ongevalskosten. In de
slotparagraaf 12 zal het onderscheid in ongevalskosten meer uitvoerig aan de orde
komen, waarbij de vraag centraal Staat of, in het kader van aansprakelijkheid, de
som van de vermindering van de primaire (preventie), secundaire (compensatie) en
tertiaire ongevalskosten tot een minimalisering van de totale maatschappelijke onge-
valskosten leidt.

3. Unilaterale ongevallen: het niveau van zorg

In deze paragraaf zal worden onderzocht welke aansprakelijkheidsregel efficient is j
indien alleen de dader optimale zorg moet aanwenden. Hierbij wordt verondersteld ;
dat alleen het slachtoffer schade lijdt. Voor het onderzoek naar de efficiente aan- j
sprakelijkheidsregel, waarbij achtereenvolgens geen aansprakelijkheid, risicoaan- j

637. Zie hierover onder anderen: Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p- 69-70; ;
Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 867-868; Cooter and Ulen, Law and Econo- j
mies, p. 95; Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 56-57. j
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sprakelijkheid en foutaansprakelijkheid aan de orde komen, zal gebruik worden ge-
maakt van de gegevens in tabel 1."*

Tabel 1

Niveau van opti-
male zorg

geen

gemiddeld

sterk

Niveau van door het
recht vereiste zorg

snel rijden

matige snelheid

langzaam rijden

Kosten
van zorg

0

5

15

Verwachte
schade

20

8

3

Maatschappe-
iijke kosten

20

13

18

Het optimale niveau van zorg ligt daar waar de maatschappelijke kosten minimaal
zijn. Dit is in tabel 1 bij de uitoefening van een gemiddelde zorg, die overeenkomt
met een matige snelheid. Wanneer de dader tegen een toename van de kosten van
zorg met 5 eenheden, van geen zorg naar een gemiddelde zorg opschuift, zal de
verwachte schade met 12 eenheden dalen. Wanneer de dader echter een sterk zorg-
niveau aanwendt, zullen de kosten van zorg stijgen met 10 eenheden, terwijl de ver-
wachte schade slechts met 5 eenheden afheemt. De uitoefening van sterke zorg is
derhalveinefficient. • M. , ->v> ' .• • .• ••.;•; : Ü . ,

3.1. GEEN AANSPRAKELUKHEID •

Wanneer de dader niet wordt afgeschrikt door aansprakelijkheid zal hij geen zorg
uitoefenen en zal een regel van geen-aansprakelijkheid tot een inefficiente oplossing
leiden. Het slachtoffer draagt in deze situatie zijn eigen schade, aangezien hij deze
niet kan verhalen op de dader.

In tabel 1 zijn de maatschappelijke kosten minimaal bij uitoefening van gemiddelde
zorg. De dader zal bij geen-aansprakelijkheid echter geen zorg aanwenden, zodat de
maatschappelijke kosten hoger (20) zijn dan in de economisch optimale situatie (13).
Een regel van geen-aansprakelijkheid zal alleen efficient zijn indien de dader door
het uitoefenen van zorg het ongeval niet kan voorkomen, een situatie waarin een on-
geval onafwendbaar is. Vanuit economisch oogpunt zou het in dit geval zelfs effi-
cient kunnen zijn wanneer de dader geen zorg uitoefent."'

638.
639.

Deze tabel is ontleend aan Shavell, Accident Law, p. 7 en Polinsky, Introduction, p. 40.
Zie hierover Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 73-74; Shavell, Accident
Law, p. 8. Het aansprakelijkheidsrecht kan overigens wel van nut zijn om de dader tot een activi-
teitswijziging te bewegen. Zie daarover paragraaf 4 van dit hoofdstuk. Volgens Calabresi, YLJ,
1975, p. 657, kan een regel van geen aansprakelijkheid alleen efficient zijn indien alleen het
slachtoffer het best in Staat moet worden geacht om efficiente zorg uit te oefenen ter voorkoming
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In het verkeer zal een automobilist zieh, wetende dat hij niet aansprakelijk kan wor-
den gesteld voor een verkeersongeval, minder of in het geheel niet zorgvuldig ge-
dragen. In tabel 1 zal hij derhalve kiezen voor snel rijden.^"

3.2. RISICOAANSPRAKELIJKHEID"',._••"" - :'...._,. „:. • :;^ylyT~r.--i.'j,.~.'

Uit het voorgaande volgt dat voor de beantwoording van de vraag of de dader kan
worden aangezet tot de uitoefening van een optimaal zorgniveau de tussenkomst van
een rechtsregel nodig is. Deze tussenkomst kan de vorm aannemen van een aanspra-
kelijkheidsregel waarbij de schade van het slachtoffer naar de dader wordt verscho-
ven.

" " • - • " " " ^

Bij een stelsel van risicoaansprakelijkheid is de dader aansprakelijk voor de gehele
schade van het slachtoffer ongeacht de zorg die hij uitoefent. De schade wordt daar-
bij gezien als een, door de dader ten opzichte van het slachtoffer veroorzaakt, nega-
tief extern effect dat door middel van een risicoaansprakelijkheid volledig door de
dader kan worden geinteraaliseerd. Er vindt derhalve een afwenteling plaats voor elk
geval waarin de dader een ongeval veroorzaakt.

Gegeven het feit dat bij een regel van risicoaansprakelijkheid de totale ongevals-
kosten (schade) voor rekening zijn van de dader, heeft hij een prikkel om optimale
zorg uit te oefenen. Dit betekent dat de dader streeft naar een minimalisering van de
maatschappelijke kosten die voor hem gelijk zijn aan de kosten van zorg. In het ka-
der van tabel 1 kiest de dader voor de uitoefening van een gemiddelde zorg, zijnde
het zorgniveau waar de maatschappelijke kosten minimaal zijn (13).

van een ongeval. Daarnaast kan, bij afwezigheid van transactiekosten het slachtoffer de dader
uitkopen om het ongeval te voorkomen. Zie ook Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981,

' -• ' ' p. 872-873 en Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 62, die een regel van geoi
aansprakelijkheid als een echte aansprakelijkheidsregel beschouwen omdal deze de prikkels van
zorg van partijen beinvloedt.

640. Hoewel bij deze analyse wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alleen het slachtoffer (fiet-
ser) schade lijdt, kan een automobilist zelf ook schade lijden waardoor hij zonder aansprakelijk-
heid toch wordt aangezet tot het uitoefenen van zorg. Bijna elk verkeersongeval krijgt daarmee
een wederkerig karakter, waarbij ten behoeve van de preventie van verkeersongevallen maatre-
gelen nodig zijn die rekening houden met de aanwezigheid van de fietser. Zie onder anderen
Leong, 1RLE, 1989, p. 105-111 en Arlen, IRLE, 1990, p. 233-239, voor een uitwerking van een
economisch model, waarin zowel het optimale zorgniveau alsook de efficientie van aansprake-
lijkheidsregels wordt geanalyseerd ten aanzien van situaties waarin zowel dader als slachtoffer
schade lijden.

641. 'Strict liability', een rechtsregel die in de gangbare Angelsaksische literatuur verwijst naar de si-
tuatie waarin de dader steeds gehouden is om de schade aan het slachtoffer te vergoeden. De va-
riaties op deze rechtsregel, zoals die in genoemde literatuur naar voren komen, bijvoorbeeld 'ab-
solute liability" of'no-fault', zullen hier buiten beschouwing blijven.
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Binnen een unilaterale ongevalssituatie leidt een regel van risicoaansprakelijkheid
derhalve tot een efficient resultaat. Wanneer daarnaast wordt verondersteld dat de
rechter over voldoende informatie beschikt met betrekking tot de omvang van de
werkelijk geleden schade, zal het slachtoffer ook volledig worden gecompenseerd.^

Een automobilist die zieh ervan bewust is dat de volledige schade voor zijn rekening
komt zal alle benodigde maatregelen nemen om het ongeval te voorkomen. Hij kiest
derhalve voor een matige snelheid. Daarbij wordt verondersteld dat de fietser geen
enkele invloed kan uitoefenen op het ongevalsrisico.

3.3. FOUTAANSPRAKELIJKHEID*" •

Naast een regel van risicoaansprakelijkheid kan, binnen een unilateraal onge-
valsmodel, ook een regel van foutaansprakelijkheid de dader aanzetten tot een opti-
maal zorgniveau. Bij een regel van foutaansprakelijkheid is de dader aansprakelijk
voor de schade van het slachtoffer, indien hij een fout begaat. Dit betekent dat de
dader verzuimd heeft om een bepaalde door het recht vereiste zorgvuldigheid in acht
te nemen. Deze juridische zorgvuldigheidsnorm, die de dader moet naleven om te
kunnen bepalen of deze een fout heeft gemaakt, wordt door het rechtssysteem be-
paald en indien nodig vastgesteld door de rechter. .̂  ^ >; .r- ... ...... ...

Het efficiente niveau van zorg wordt, zoals aangegeven, gevonden op een punt waar
de maatschappelijke kosten minimaal zijn. Wanneer vervolgens wordt verondersteld
dat deze efficiente zorg gelijk is aan de juridische zorgvuldigheidsnorm, is de dader
aansprakelijk indien hij minder dan de efficiente zorg uitoefent, ongeacht de zorg die
het slachtoffer heeft aangewend. Hieruit volgt dat, wanneer de efficiente zorg gelijk
is aan de zorgvuldigheidsnorm, de dader optimale zorg zal uitoefenen.

In de tweede kolom van tabel 1 is ten aanzien van de zorg van een automobilist een
aantal niveaus weergegeven die verband houden met de juridische zorgvuldigheids-
norm. Bij de uitoefening van een gemiddelde zorg zijn de maatschappelijke kosten
minimaal. Verondersteld wordt dat deze gemiddelde zorg gelijk is aan het rijden met
een matige snelheid. Indien de zorgvuldigheidsnorm (matige snelheid) gelijk is aan
de efficiente zorg en wanneer de rechter over volledige informatie beschikt omtrent
de zorg die de dader in acht moet nemen, dan zal de automobilist niet aansprakelijk

642. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakeiijkheid, p. 75; Shavell, Accident Law, p. 8; Sha-
vell, 1980, p. 11; Polinsky, Introduction, p. 41; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981,
p. 873; Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 63.

643. "Negligence liability'. In de Angelsaksische en rechtseconomische literatuur wordt hiermee ver-
wezen naar de situatie waarin de dader in het algemeen wordt geacht de schade te vergoeden in-

'< • - T dien hij niet voldoet aan de door het recht omschreven zorgvuldigheidsnorm. In het Nederlands
recht wordt dit ook wel schuldaansprakelijkheid genoemd.
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zijn wanneer hij met een matige snelheid rijdt. Indien een automobilist daarentegen
kiest voor snel rijden is hij aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer. Lang-
zaam rijden is voor de automobilist niet efficient aangezien hij bij het rijden met een
matige snelheid reeds van aansprakelijkheid is bevrijd. Daarnaast zal het voor de au-
tomobilist die streeft naar nutsmaximalisatie te duur zijn om meer zorg aan te wen-
den omdat de marginale kosten van langzaam rijden (10) hoger zijn dan de op-
brengst (5) in termen van een vermindering van de verwachte schade.^

3.4. CONCLUSIE I: AANSPRAKELUKHEIDSREGELS VERGELEKEN ;; i >

Uit het voorgaande kan voorlopig worden geconcludeerd dat binnen een unilaterale
ongevalssituatie, waarbij alleen het zorgniveau van de dader van belang is, zowel
een regel van risicoaansprakelijkheid als een regel van foutaansprakelijkheid tot een
efficient resultaat leiden. ,.-, . , . . „ . , . . . . ., ....._,,...,.

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid geldt dat de automobilist een prikkel zal
hebben om een optimaal niveau van zorg uit te oefenen, omdat de totale ongevals-
kosten voor zijn rekening komen. Een voorwaarde voor het bereiken van een effici-
ente uitkomst bij risicoaansprakelijkheid is dat de totale ongevalskosten (schade) ge-
lijk zijn aan de werkelijk geleden schade. Een regel van foutaansprakelijkheid geeft
aan de automobilist eveneens een prikkel om optimale zorg uit te oefenen, mits de
efficiente zorg gelijk is aan de juridische zorgvuldigheidsnorm.

4. Unilaterale ongevallen: het activiteitsniveau <> '

In deze paragraaf zal worden verondersteld dat naast het zorgniveau ook het activi-
teitsniveau van de dader van invloed is op het ongevalsrisico. Daarbij Staat de vraag
centraal welke aansprakelijkheidsregel de dader kan aanzetten tot een optimaal zorg-
en activiteitsniveau.^"

In het verkeer kan ten aanzien van het activiteitsniveau worden gedacht aan de mate
waarin verkeersdeelnemers gebruik maken van de auto, de fiets en het aantal kilo-
meters dat met deze vervoersmiddelen wordt afgelegd. Daarnaast speelt ook een rol
in hoeverre verkeersdeelnemers te voet gaan of ervoor kiezen de bus of de trein te
nemen. Ten slotte kan in het algemeen worden gesteld dat, naarmate er meer auto's
worden geproduceerd, de mogelijkheid dat met deze auto's aan het verkeer wordt

644. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 76-77; Shavell, Accident Law, p. 8;
Polinsky, Introduction, p. 41-42; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 873-874;
Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 63-64.

645. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 78-80; Shavell, Accident Law.P-
21 -26; Polinsky, Introduction, p. 46-49.
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deelgenomen toeneemt. Verder kan worden verondersteld dat door een verhoging
van het activiteitsniveau (autorijden) de kans op ongevallen evenredig zal toenemen.

De vraag op welke wijze de dader, naast een optimaal zorgniveau, kan worden aan-
gezet tot de uitoefening van een economisch aanvaardbaar activiteitsniveau houdt
mede verband met de door de rechter te bepalen zorgvuldigheidsnorm. Daarbij kan
rechter rekening houden met bepaalde typen van activiteit. Indien bijvoorbeeld een
bepaalde gevaarlijke activiteit in strijd wordt geacht met een algemene zorgvuldig-
heidsnorm, is het voldoende om te stellen dat aan de betreffende activiteit is deelge-
nomen om tot een niet-naleving van de zorgvuldigheidsnorm te komen. Veronderstel
de situatie dat door ijzel de wegen spiegelglad zijn geworden en het gelet daarop niet
zorgvuldig wordt geacht om zonder grondige reden de weg op te gaan. In zo'n geval
kan de rechter reeds tot een schending van de zorgvuldigheidsnorm oordelen, wan-
neer bijvoorbeeld een automobilist de weg opgaat enkel om te onderzoeken of de
banden van zijn auto wel een goed profiel hebben, waarbij hij vervolgens een aan-
rijding veroorzaakt.

Bij de beoordeling van het activiteitsniveau geldt, evenals bij de bepaling van het
zorgniveau, dat door de rechter bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsnorm niet
met elke vorm van activiteit rekening kan worden gehouden. Enerzijds is het voor
rechter niet eenvoudig om het optimale activiteitsniveau te bepalen, anderzijds is het
voor de rechter wel noodzakelijk om een oordeel te geven omtrent het werkelijk uit-
geoefende activiteitsniveau. Wanneer in het verkeer bijvoorbeeld wordt uitgegaan
van de activiteit autorijden, kan de rechter wel bepalen dat een automobilist voor-
zichtig moet rijden (zorg), maar niet wat het optimaal aantal kilometers is dat een
automobilist op een dag mag afleggen (activiteit). Het is echter, na enig rekenwerk,
wel mogelijk om achteraf een oordeel te geven over het aantal afgelegde kilome-
ters."*

Alvorens in paragraaf 4.2 de vraag wordt beantwoord welke aansprakelijkheidsregel
de dader kan aanzetten tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau, zal in de volgende
paragraaf (4.1) eerst worden onderzocht waar het optimaal activiteitsniveau kan
worden gevonden. . ^ . . . . . . .

M6. Shavell, JLS, 1980, p. 22; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 78; Shavell,
Accident Law, p. 21. Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 876, stellen dat 'A court
in an automobile-accident case would consider whether the defendant had driven carefully when
the accident occured but it would not consider whether the trip was really necessary in the sense
that the benefits of the trip exceeded all of its costs including expected accident costs'. Zie ook
Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 66.
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4.1. HETOPTIMAALACTrVITEITSNrVEAU

Bij de analyse van het zorgniveau in unilaterale ongevalssituaties is gesteld dat de
dader bij de uitoefening van zorg rekening houdt met twee kostenfactoren, namelijk
de kosten van zorg en de verwachte ongevalskosten, waarbij de dader ernaar streeft
om de som van deze kosten te minimaliseren.

Bij de uitoefening van een activiteit wordt door de dader ook rekening gehouden met
het nut dat hij daarvan heeft. Dit betekent dat een toename van het activiteitsniveau
van de dader gepaard gaat met een evenredige stijging van zowel de verwachte on-
gevalskosten als van het nut dat de dader heeft van de extra uitgeoefende eenheden
activiteit. De doelstelling van de dader is er derhalve op gericht een activiteitsniveau
aan te wenden waarbij hij zijn nut kan maximaliseren, rekening houdend met de kos-
ten van zorg en de verwachte ongevalskosten. Het optimale activiteitsniveau is van-
uit economisch oogpunt gelijk aan het hoogste extra nut dat de dader van de uitoefe-
ning van een activiteit verkrijgt minus de kosten van zorg en de verwachte onge-
valskosten.^" Dit kan met behulp van de gegevens uit tabel 2 worden toegelicht.*"

Tabel 2

Activiteits-
niveau

0

l(20km)

2(40km)

3(60km)

4(80km)

5(100km)

Totale
nut

0

40

60

69

71

70

Kosten van zorg

0

3(50knVu)

6(60km/u)

9(70km/u)

12(80km/u)

15(90km/u)

Totale ongevals-
kosten

0

10

20

30

40

50

Maatschappelijke
welvaart

0

27

34

30

19

5

In de eerste kolom is het activiteitsniveau van de dader, niveau 1 t/m 5, weergege-
ven. Tussen haakjes Staat het corresponderende aantal afgelegde autokilometers, op-
lopend van 20 t/m 100 kilometer. In de tweede kolom is het totale nut van de dader
weergegeven, dat overeenkomt met de verschillende activiteitsniveaus. De gefin-
geerde cijfers in deze kolom geven aan dat het totale nut van de dader toeneemt
naarmate hij meer autokilometers aflegt. Het extra nut dat de dader geniet van een
verhoging van zijn activiteitsniveau daalt echter totdat ook het totale nut afheemt. In
de derde kolom staan de kosten van zorg die samenhangen met de verschillende

647. Shavell, Accident Law, p. 22.
648. Voorbeeld naar Shavell, Accident Law, p. 23-24.
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snelheden waarmee de dader rijdt. De kosten van zorg stijgen evenredig met de ge-
noemde snelheden, waarmee wordt aangegeven dat een hogere snelheid tot hogere
kosten leidt. De vierde kolom geeft de verwachte ongevalskosten weer. In de vijfde
kolom wordt de maatschappelijke welvaart aangegeven. Deze maatschappelijke
welvaart heeft betrekking op het maximale nut dat de dader bij de uitoefening van de
activiteit kan verkrijgen en is daarmee gelijk aan het totale nut minus de kosten van
zorg en de verwachte ongevalskosten.^"

g
r;?r

Aan de hand van tabel 2 kan nu worden onderzocht waar het optimaal activiteitsni-
veau van de dader wordt gevonden. Daarbij geldt dat de dader zijn activiteit zal ver-
hogen zolang het marginale nut daarvan de verwachte ongevalskosten overtreft. In
tabel 2 leidt een verhoging van de activiteit van niveau 0 naar 1 tot een nutstoename
van 40, tegen een stijging van de totale ongevalskosten met 3 (kosten van zorg)+10
(verwachte schade) = 13. De maatschappelijke welvaart bij activiteitsniveau 1 be-
draagt derhalve 40-13=27. De verhoging van de activiteit van niveau 1 naar 2 resul-
teert in een nutstoename van 20 (60-40), terwijl de totale ongevalskosten stijgen met
3+10=13. Bij dit activiteitsniveau bedraagt de maatschappelijke welvaart 60-26=34.
Bij activiteitsniveau 3 is nutstoename slechts 9 eenheden. De stijging van de totale
ongevalskosten bedraagt echter 3+10=13 en de maatschappelijke welvaart daalt naar
30. Dit brengt mee dat activiteitsniveau 2 optimaal is. Bij dit niveau is de maat-
schappelijke welvaart het hoogst en is de marginale toename van het nut hoger dan
de marginale stijging van de som van de kosten van zorg en de verwachte ongevals-
kosten. Bij het optimale activiteitsniveau zal door de dader 40 kilometer worden af-
gelegd tegen een snelheid van 60 km/u."-°-- . .. . . ,.,.....

4.2. WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSREGEL IS EFFICIENT BU EEN OPTIMAAL ZORG- EN

ACTIVITEITSNIVEAU? • . .

In het voorgaande is het optimaal activiteitsniveau gevonden op een punt waar de
maatschappelijke welvaart uit het oogpunt van de dader het hoogst is. In deze para-
graaf zal worden onderzocht welke invloed aansprakelijkheidsregels kunnen hebben
op zowel het zorg- als het activiteitsniveau van de dader. Daarbij komen achtereen-
volgens een regel van geen aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid en foutaan-
sprakelijkheid aan de orde.

649. Shavell, Accident Law, p. 21, noot 28, merkt op dat de eerder gebruikte doelstelling minimaltse-
ring van de maatschappelijke ongevalskosten een onderdeel is van de bij het activiteitsniveau ge-
bruikte doelstelling van optimalisering van de maatschappelijke welvaart: 'If we imagine the
level of activity to be held constant, as we assumed was the case above, then maximization of the
utility derived from the activity less total accident costs is obviously equivalent to minimization
of total accident costs'.

650. Zie Shavell, Accident Law, p. 22; Polinsky, Introduction, p. 48, waarin deze een soortgelijke ta-
bel weergeeft; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 79 tabel 4, die is ont-
leend aan Polinsky.
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4.2.7.

Bij de analyse van zorg is geconcludeerd dat wanneer de dader niet aansprakelijk is
hij geen prikkel heeft om zorg uit te oefenen. Zonder de dreiging van aansprakelijk-
heid zal de dader ook zijn activiteitsniveau blijven verhogen, wanneer dit voor hem
extra nut oplevert, ondanks het feit dat dit maatschappelijk niet wenselijk is. Dit be-
tekent dat zolang het marginaal nut van een activiteit hoger is dan de kosten van
zorg plus de verwachte ongevalkosten de dader de activiteit zal blijven uitoefenen.

Omdat een automobilist bij een regel van geen-aansprakelijkheid geen zorg zal uit-
oefenen zal hij, voor wat betreft het activiteitsniveau, dus veel autokilometers willen
afleggen met een hoge snelheid. In het kader van tabel 2 zal de automobilist bij
geen-aansprakelijkheid het activiteitsniveau 4 uitoefenen. Dit levert hem immers het
hoogste nut (71) op, zonder dat hij rekening behoeft te houden met de kosten van
zorg en de verwachte ongevalskosten. De automobilist zal bij dit activiteitsniveau
een afstand van 80 kilometer afleggen tegen een snelheid van 80 km/u. Uitgaande
van het optimale activiteitsniveau 2, is een regel van geen-aansprakelijkheid derhal-
ve een inefficiente oplossing."' , , ^;

4.2.2.

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid zal de dader zowel een optimaal zorg- als
activiteitsniveau aanwenden ten behoeve van een maximalisering van de maatschap-
pelijke welvaart. Hij zal immers in beginsel de gehele schade van het slachtoffer
moeten dragen. De dader kiest daarbij voor een optimaal niveau van zorg omdat
daarmee zijn verwachte ongevalskosten worden geminimaliseerd, gegeven de uitoe-
fening van een bepaalde activiteit. De dader zal daamaast ook een optimaal activi-
teitsniveau aanwenden. Bij elke activiteit die de dader uitoefent zal hij ernaar streven
om de som van de kosten van zorg en de verwachte schade lager te houden dan het
extra nut dat hij van de uitoefening van de activiteit heeft. :,;,i\rt

In tabel 2 kiest de automobilist bij een risicoaansprakelijkheid voor activiteitsniveau
2. Bij dit activiteitsniveau geniet de automobilist het hoogste nut, waarbij hij reke-
ning moet houden met de kosten van zorg en de verwachte schade. Dit betekent dat
de automobilist een afstand van 40 kilometer zal afleggen met een snelheid van 60
km/u. Een regel van risicoaansprakelijkheid leidt derhalve tot een optimaal resultaat,
waarbij ook de maatschappelijke welvaart het hoogste niveau bereikt.'"

• v - , * • - • .

651. Shavell, Accident Law, p. 22-23.
652. Shavell, Accident Law, p. 23; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 79;

Polinsky, Introduction, p. 47-48; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 875-877;
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Bij de analyse van het zorgniveau is gesteld dat de dader, om aan een foutaan-
sprakelijkheid te ontsnappen, een optimaal zorgniveau zal aanwenden, mits dit ni-
veau van zorg gelijk is aan de juridische zorgvuldigheidsnorm. In deze gevallen zal
de dader bij de uitoefening van optimale zorg geen schadevergoeding behoeven te
betalen. Dit heeft echter wel gevolgen voor het activiteitsniveau van de dader. Wan-
neer de dader de juridische zorgvuldigheidsnorm naleeft, heeft hij weinig reden om
rekening te houden met de economische gevolgen die zijn deelneming aan een be-
paalde activiteit heeft op de verwachte ongevalskosten. Hij zal in dat geval bij de
uitoefening van een activiteit alleen rekening houden met zijn verwacht nut, minus
de kosten van zorg.*"

Wanneer in tabel 2 wordt verondersteld dat de juridische zorgvuldigheidsnorm ge-
lijk is aan het optimale activiteitsniveau 2, zal de automobilist bij een regel van fout-
aansprakelijkheid aan deze zorgvuldigheidsnorm naleven, omdat hij daarmee van
aansprakelijkheid is bevrijd. Dit betekent dat de automobilist zijn activiteitsniveau
zal opvoeren mdien de marginale toename van zijn nut hoger blijft dan de marginale
stijging van de kosten van zorg, zonder dat hij rekening behoeft te houden met de
marginale toename van de ongevalskosten. Daarmee zal de objectieve kans op een
verkeersongeval weliswaar toenemen, maar zolang de automobilist zorgvuldig blijft
rijden zal hij toch niet aansprakelijk zijn. Wanneer de automobilist derhalve zijn ac-
tiviteit verhoogt van niveau 1 naar niveau 2, zal de nutsstijging 20-3=17 bedragen.
Een verhoging van de activiteit van niveau 2 naar 3 leidt tot een marginale nutstoe-
name van 9-3=6. Een verdere verhoging van de activiteit naar niveau 4 zal leiden tot
een marginale daling van het nut met 2-3 =-1. Een nutsmaximaliserende automobi-
list, die geen prikkel heeft om zijn activiteit optimaal aan te wenden, kiest derhalve
voor activiteitsniveau 3. Bij dit niveau zijn de marginale opbrengsten, in termen van
nut, hoger dan de marginale kosten, in termen van zorg.

Concluderend kan worden gesteld dat een regel van foutaansprakelijkheid tot een in-
efficient resultaat leidt. In tabel 2 is de maatschappelijke welvaart het hoogst bij een
activiteitsniveau 2. De automobilist kiest bij een regel van foutaansprakelijkheid
echter voor activiteitsniveau 3, waarbij een daling optreedt van de maatschappelijke
welvaart met 4 eenheden (34-30).

• ' ; : . ' - ' - • ' v • ' '

Shavell, JLS, 1980, p. 2-3 en p. I I . Zie ook Posner, Economic Analysis, p. 165-167, voor een
•"'• uitwerking met betrekking tot productaansprakelijkheid.
°53. Zie Shavell, Accident Law, p. 23-24; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p.

79-80; Polinsky, Introduction, p. 48-49; Shavell, JLS, 1980, p. 2 en p. 11-12.
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5. Conclusie II: Unilaterale verkeersongevallen geevalueerd

In het voorgaande is uitgegaan van een unilateraal ongevalsmodel waarbij is ver-
ondersteld dat alleen de automobilist invloed kan uitoefenen op het ongevalsrisico.
Deze veronderstelling is overigens niet geheel onrealistisch, omdat in de praktijk ze-
ker situaties denkbaar zijn waarin slachtoffers weinig tot niets aan het ontstaan van
een verkeersongeval kunnen doen. Een fietser heeft bijvoorbeeld geen invloed op de
verwachte ongevalskosten wanneer hij wordt aangereden door een auto die een rood
verkeerslicht negeert. Een fietser kan er eveneens weinig aan doen wanneer hij
wordt aangereden door een dronken automobilist. Een automobilist die, rijdend over
een provinciale weg, de macht over het stuur verliest, in botsing komt met een fiet-
ser en vervolgens in de sloot längs de kant van de weg beland, heeft als enige in-
vloed op het ontstaan van een dergelijk ongeval. Uit deze voorbeelden blijkt dat bin-
nen het verkeersongevallenrecht aan de automobilist prikkels kunnen worden gege-
ven om het ongevalsrisico, waar andere verkeersdeelnemers geen invloed op heb-
ben, te reduceren. Binnen deze unilaterale ongevalssituatie is onderzocht welke aan-
sprakelijkheidsregel aan de automobilist prikkels kan geven ten behoeve van de
aanwending van een optimaal zorg- en activiteitsniveau. • .~ .., ^

In het kader van het zorgniveau is geconcludeerd dat zowel een regel van risico-
aansprakelijkheid als een regel van foutaansprakelijkheid onder voorwaarden tot een
optimale uitkomst kunnen leiden. Bij een regel van risicoaansprakelijkheid geldt de
voorwaarde dat de schadevergoeding (totale ongevalskosten) aan het slachtoffer ge-
lijk moet zijn aan de werkelijk geleden schade. Bij een regel van foutaansprakelijk-
heid dient de juridische zorgvuldigheidsnorm gelijk te zijn aan de efficiente zorg om
een optimaal resultaat te kunnen bereiken.

Bij de analyse van het activiteitsniveau is gebleken dat ten behoeve van een verho-
ging van de maatschappelijke welvaart en van een vermindering van de ongevals-
kosten, een regel van risicoaansprakelijkheid de voorkeur heeft boven een regel van
foutaansprakelijkheid. Bij een regel van risicoaansprakelijkheid draagt de automo-
bilist de verantwoordelijkheid voor de totale ongevalskosten. De minimalisering van
deze ongevalskosten is voor de automobilist een reden om zowel een optimaal zorg-
als activiteitsniveau uit te oefenen. 5* '•.-,••-—>• , —-j

Bij een regel van foutaansprakelijkheid zal de automobilist geen optimaal activi-
teitsniveau uitoefenen. De automobilist is bij een dergelijke rechtsregel door nale-
ving van de juridische zorgvuldigheidsnorm van aansprakelijkheid bevrijd. Gegeven
het feit dat het voor de rechter niet eenvoudig is om het activiteitsniveau in de zorg-
vuldigheidsnorm op te nemen, zal de automobilist de neiging hebben om een te hoog
activiteitsniveau aan te wenden. Van een automobilist kan bijvoorbeeld worden
verwacht dat hij zieh aan de verkeersregels houdt (zorg), maar de mate waarin hi)
met zijn auto deelneemt aan het verkeer (activiteit) is minder eenvoudig te beoorde-
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len. Wei zijn gevallen denkbaar, waarin het uitoefenen van een gevaarlijke activiteit
op zieh reeds voldoende is om tot een verbod ervan over te gaan. Een voorbeeld
hiervan is de ontzegging van de rijbevoegdheid voor een dronken automobilist en
voor de automobilist die meerdere malen wordt betrapt op een overtreding van de
verkeersregels. In het algemeen zal de rechter alleen rekening houden met het zorg-
niveau van de dader, omdat de bepaling van het activiteitsniveau of de beoordeling
van de daadwerkelijk uitgeoefende activiteit vaak niet mogelijk is. De rechter is bij-
voorbeeld niet in staat om via de zorgvuldigheidsnorm te signaleren hoeveel keer
per jaar de automobilist aan het verkeer mag deelnemen. Daarnaast streven niet alle
autobestuurders naar eenzelfde niveau van nutsmaximalisatie, waardoor de rechter
daaromtrent geen objectieve standaard kan vaststellen."* ;-"' r * i

6. B i l a t e r a l e o n g e v a l l e n : h e t n i v e a u v a n z o r g -,,. „;vi3[„ „ . , ^/

In deze paragraaf zal de economische analyse van het ongevallenrecht worden uit-
gebreid naar een bilaterale ongevalssituatie. Dit betekent dat naast de rol van de da-
der ook het gedrag van het slachtoffer wordt verondersteld van invloed te zijn op het
o n g e v a l s r i s i c o . . ;! . . 3 ? ? - - . - j - - ~ • - : T : : V ' • . : J o , f c , . - ; ; « . • - : . , : - j , . •; ,• . : > • . <

In tabel 3*" is weergegeven wat de invloed is van het uitoefenen van zorg door een
automobilist en een fietser op de vermindering van de verwachte schade respectie-
velijk de reductie van de maatschappelijke ongevalskosten. In kolom 1 is het niveau
van zorg van de automobilist en de fietser weergegeven, in kolom 2 de kosten die
beide partijen moeten maken voor het aanwenden van zorg. Kolom 3 geeft aan wat
de invloed is van de uitoefening van zorg op de vermindering van de verwachte
schade. In kolom 4 zijn de totale maatschappelijke ongevalskosten opgenomen,
zijnde de som van de kosten van zorg en de verwachte schade.

654. Zie Shavell, Accident Law, p. 24-25; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p.
80-81; Polinsky, Introduction, p. 49-50; Posner, Economic Analysis, p. 160-165; Landes and
Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 875-877; Schäfer und Ott, Lehrbuch der ökonomischen
Analyse, p. 136-145 en p. 170-173; Van Velthoven en Van Wijck, Recht en efficientie, p. 144-
159; Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 67-69; Holzhauer en Teijl, Inlei-
ding rechtseconomie, p. 127-128; Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 272-275.

655. Ontleend aan Shavell, Accident Law, p. 11. Zie ook Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-
sprakelijkheid, p. 82.
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Tabel 3

Niveau van zorg

automobilist

geen

geen

zorg

zorg

fietser

geen

zorg

geen

zorg

Kosten van zorg

automobilist

0

0

5

5

fietser

0

4

0

4

Verwachte
schade

26

20

18

10

Maatschappelijke
kosten

26

24

23

19

Naar aanleiding van tabel 3 kan worden gesteld dat efiicientie kan worden bereuet
wanneer zowel de automobilist als de fietser zorg uitoefenen. De verwachte schade
zal met 16 eenheden verminderen en de maatschappelijke ongevalskosten bereiken
een minimaal niveau op 19 eenheden. Voor de automobilist geldt dat de aanwending
van zorg 5 eenheden kost, terwijl de vermindering van de verwachte schade, afhan-
kelijk van de vraag of de fietser ook zorg uitoefent, respectievelijk 8 (26-18) en 16
(26-10) eenheden bedraagt. Omgekeerd geldt dat wanneer de fietser, tegen de kosten
van 4 eenheden, zorg uitoefent, zijn verwachte schade, afhankelijk van de uitoefe-
ning van zorg door de automobilist, met 6 (26-20) en 16 (26-10) eenheden kan ver-
minderen. •••••• ..-••-:.-..• •; •.•-.. .-., i.. !-.-.- • -J-...7 <•

In deze paragraaf Staat de vraag centraal in hoeverre aansprakelijkheidsregels een
bijdrage kunnen leveren aan het uitoefenen van efficiente zorg door zowel de auto-
mobilist als de fietser. Daarbij zullen onder andere een regel van geen-aansprakelijk-
heid, risicoaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid met een eigen schuldverweer
en een regel van foutaansprakelijkheid, alsmede een aantal afgeleide vormen van
deze aansprakelijkheidsregels aan de orde komen.

6.1. GEEN AANSPRAKELUKHEID

In een stelsel van geen aansprakelijkheid zal de automobilist geen prikkel hebben
om zorg uit te oefenen. De fietser, wetende dat hij zijn eigen schade zal moeten dra-
gen, zal daarentegen wel een argument hebben om zorg aan te wenden. Uit tabel 3
kan worden opgemaakt dat de fietser bij de uitoefening van zorg zijn verwachte
schade met 6 eenheden (26-20) kan verminderen tegen een kost van 4 eenheden.
Doordat alleen de fietser een prikkel heeft om zorg aan te wenden ontstaat een niet-
efficiente uitkomst. De maatschappelijke ongevalskosten zijn in tabel 3 immers het
laagst wanneer beide partijen zorg uitoefenen.
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Shavell is van mening dat bij een regel van geen-aansprakelijkheid toch een even-
wicht kan ontstaan. Het is zijns inziens in het belang van het slachtoffer om zorg te
betrachten, gegeven het feit dat de dader dat niet zal doen. Het is echter ook in het
belang van de dader om geen zorg uit te oefenen, wetende dat het slachtoffer dit wel
zal doen."'

Het uitgangspunt in een bilateraal ongevalsmodel is echter om een aansprake-
liikheidsregel te vinden die aan zowel de automobilist als de fietser, die bij een ver-
keersongeval betrokken raken, voldoende prikkels geeft om efficiente zorg uit te oe-
fenen. In dat leader leidt een stelsel van geen aansprakelijkheid niet tot een optimaal
resultaat.'"

6.2. RlSICOAANSPRAKELUKHEID v.>? nvSiv. U> -. .^;. n % ;rf - rti .^ : .:i .i. J )-

Binnen de analyse van de unilaterale ongevalssituatie is reeds gesteld dat de dader
bij een regel van risicoaansprakelijkheid in beginsel verantwoordelijk is voor de ge-
hele schade van het slachtoffer, waardoor hij een prikkel zal hebben om zorg uit te
oefenen."'

In een bilateraal ongevalsmodel, zoals dat hier wordt beschreven, is ook de rol van
het slachtoffer van belang. Bij een regel van risicoaansprakelijkheid krijgt het
slachtoffer in beginsel zijn schade volledig vergoed. Dit leidt tot de theoretische
conclusie dat het slachtoffer bij een regel van risicoaansprakelijkheid sec geen prik-
kel zal hebben om zorg uit te oefenen. . ..- . . , . .

Op basis van de gegevens uit tabel 3 zal de automobilist bij een regel van risico-
aansprakelijkheid kiezen voor de uitoefening van zorg. Wanneer hij geen zorg uit-
oefent, en de fietser ook niet, dan is hij aansprakelijk voor een verwachte schade van
26 eenheden. Indien de automobilist wel zorg uitoefent dan kan hij de verwachte
schade reduceren van 26 eenheden naar 18 eenheden. Zijn verwachte aansprakelijk-
heid daalt met 8 eenheden, tegen een toename van de kosten van zorg met 5 eenhe-
den. Aangezien het slachtoffer geen prikkel heeft om zorg aan te wenden ontstaat in
het kader van tabel 3 een inefficiente uitkomst. Een dergelijke oplossing, minimali-

< ( . . - . ' > . • !

656. Shavell, Accident Law, p. 11 noot 8.
657. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 83; Brown, JLS, 1973, p. 328; Adams,

Gefthrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 48-50. . i « ; ;• ..sy>- •'
658. Zieparagraaf2.2 van dit hoofdstuk. . .: v,..i . « \ T.
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sering van de maatschappelijke kosten, wordt pas bereikt wanneer zowel de automo-
bilist als de fietser zorg uitoefenen."'

6 . 3 . RlSICOAANSPRAKELUKHEID MET EEN ABSOLUUT EIGEN SCHULDVERWEER**

Wanneer het slachtoffer binnen een regel van risicoaansprakelijkheid geen prikkel
van zorg heeft kan een systeem worden toegepast dat rekening houdt met het gege-
ven dat ook het gedrag van het slachtoffer van invloed is op het ongevalsrisico, bij-
voorbeeld een risicoaansprakelijkheid met een eigen schuldverweer. Daarbij is de
dader aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer, tenzij deze eigen schuld
heeft aan het ongeval. Daaronder vallen ook maatregelen die het slachtoffer heeft
genomen om zijn schade te beperken.**' In de economische analyse zal in beginsel
worden uitgegaan van een absoluut eigen schuldverweer aan de zijde van het slacht-
offer. Dit betekent dat wanneer het slachtoffer zelf niet de vereiste zorg (zorgvuldig-
heidsnorm) uitoefent of geen schadebeperkende maatregelen heeft genomen, de aan-
sprakelijkheid van de dader geheel komt te vervallen en het slachtoffer zijn eigen
schade zal moeten dragen.*" Het slachtoffer heeft derhalve een prikkel om optimale
zorg aan te wenden, mils deze efficiente zorg gelijk is aan de juridische zorgvuldig-
heidsnorm.^

Shavell steh dat binnen een stelsel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut ei-
gen schuldverweer een optimaal evenwicht kan ontstaan omdat zowel dader als
slachtoffer worden aangezet tot een efficient zorgniveau. De dader, wetende dat het
slachtoffer optimale zorg zal uitoefenen, zal een prikkel hebben om zorg aan te
wenden. De dader is immers voor de gehele schade van het slachtoffer aansprakelijk
wanneer deze efficiente zorg uitoefent. Omdat de dader aldus optimale zorg aan-
wendt, zal ook het slachtoffer tot optimale zorg worden aangezet om te voorkomen
dat aan hem eigen schuld wordt tegengeworpen waardoor hij zijn eigen schade moet

659. Zie Polinsky, Introduction, p. 43-45; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p
83; Shavell, Accident Law, p. 11; Brown, JLS, 1973, p. 328; Adams, Gefährdungs- und Ver-
schuldenshaftung, p. 50-51.

660. In de Common Law wordt deze aansprakelijkheidsregel omschreven als een 'strict liability with a
defense of contributory negligence'. Daarbij geldt dat een 'contributory negligence' van het
slachtoffer leidt tot een verval van aansprakelijkheid bij de dader. In de 'civil law' is bij eigen
schuld in beginsel sprake van een beperking van de vergoedingsplicht. Zie daarover Van Was-
senaer en Jongeneel, Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid, p. 17-24.

661. Zie daarover Shavell, Accident Law, p. 144-146.
662. Een vergelijking met het Nederlandse wetsvoorstel Verkeersongevallen leert dat ook daarin de

eigen schuld van het slachtoffer tot een algeheel verval van de aansprakelijkheid van de bezitter
van het motorrijtuig leidt met dien verstände dat het eigen schuldverweer geen oordeel over de
zorgvuldigheid van het slachtoffer inhoudt maar alleen wordt gekeken of het gedrag van het
slachtoffer opzet of bewuste roekeloosheid oplevert. Zie paragraaf 6 van hoofdstuk 3.

663. De eigen schuld wordt hierbij beschouwd als een vorm van foutaansprakelijkheid van het slacht-
offer. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 84, noot 50.
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dragen. Op deze wijze kan volgens Shavell een optimaal resultaat worden bereuet,
mits zowel dader als slachtoffer een efficient niveau van zorg aannemen en de juri-
dische zorgvuldigheidsnorm gelijk is aan de efficiente zorg.**

Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer, toege-
past op verkeerssituaties, kan opnieuw worden toegelicht aan de hand van tabel 3,
die hier ten behoeve van overzichtelijkheid nogmaals wordt weergegeven.

! - ' - * < . - ' • * • • • » ' • :

Niveau van zorg

automobilist

geen

geen

zorg

zorg

fietser

geen

zorg

geen

zorg

Kosten van zorg

automobilist

0

0

5

5

fietser

0

4

0

4

Verwachte
schade

26

20

18

10

Maatschappelijke
kosten

26

24

23

19

Aan deze tabel liggen verder nog de volgende veronderstellingen ten grondslag:

• efficiente zorg is gelijk aan de juridische zorgvuldigheidsnorm; ; • . • - :
• de fietser heeft geen eigen schuld wanneer hij efficiente zorg uitoefent. \ •; •,. t •

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer is de
automobilist in beginsel aansprakelijk voor de gehele schade van de fietser, tenzij
deze laatste geen efficiente zorg uitoefent. Dit betekent dat de automobilist, wetende
dat hij risicoaansprakelijk is wanneer de fietser optimale zorg uitoefent, in tabel 3
zorg zal aanwenden. Door de uitoefening van een optimaal niveau van zorg kan de
automobilist, tegen een toename van de kosten van zorg met 5 eenheden, de ver-
wachte schade met 10 eenheden reduceren.

De fietser zal, wetende dat hij eigen schuld kan hebben aan het ongeval, ook zorg
uitoefenen. Wanneer hij geen zorg aanwendt, dan draagt hij niet de kosten van zorg
(4 eenheden), maar wel zijn eigen schade van 18 eenheden. Hierbij wordt ervan uit-
gegaan dat de automobilist wel zorg uitoefent. De fietser kan nu door zorg uit te
oefenen (kosten 4 eenheden) zijn schade volledig vergoed krijgen.

664. Shavell, Accident Law, p. 12-13; Brown, JLS, 1973, p. 328; Landes and Posner, Economic
Structure of Tort Law, p. 79-80. . ,
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Binnen een bilaterale ongevalssituatie geldt derhalve dat een risicoaansprakelijkheid 1
met een absoluut eigen schuldverweer zowel de automobilist als de fietser aanzet tot i
de uitoefening van een efficient zorgniveau. Bij dit niveau zijn de maatschappelijke !
ongevalskosten het laagst, namelijk 19 eenheden (tabel 3).*" . j

6 .4 . FOUTAANSPRAKELLJKHEID .' .^: i> ;u. ifS. : 1

Binnen het unilaterale ongevalsmodel is betoogd dat bij foutaansprakelijkheid de '
dader efficiente zorg zal uitoefenen teneinde aansprakelijkheid te vermijden. In een
bilateraal ongevalsmodel, waarin wordt verondersteld dat ook het slachtoffer invloed
heeft op het ongevalsrisico, zal bij een regel van foutaansprakelijkheid zonder een
eigen schuldverweer ook het slachtoffer een prikkel hebben om optimale zorg aan te
wenden. Wanneer de juridische zorgvuldigheidsnorm gelijk is aan de efficiente zorg,
zal de dader optimale zorg aanwenden teneinde te voorkomen dat hij aansprakelijk
wordt gesteld. Het slachtoffer zal nu zijn eigen schade moeten dragen en wordt der-
halve aangezet om ook optimale zorg aan te wenden. Hierbij geldt als voorwaarde
dat het slachtoffer volledig is geinformeerd en dat de dader steeds optimale zorg zal
aanwenden.*** . . , „ ,

Wanneer de automobilist ingevolge tabel 3 geen zorg uitoefent en de fietser wel, is
hij aansprakelijk voor de verwachte schade van de fietser ten bedrage van 20 eenhe-
den. Indien de automobilist wel zorg uitoefent (kosten 5 eenheden) kan hij de ver-
wachte schade volledig afschuiven naar de fietser. De fietser die weet dat de auto-
mobilist zorg uitoefent, met het gevolg dat hij zijn eigen schade (18 eenheden) moet
dragen, zal nu ook kiezen voor de uitoefening van zorg. Daarmee kan de fietser zijn
verwachte schade met 8 eenheden verminderen (marginale opbrengst), waarbij zijn
marginale kosten van zorg slechts 4 eenheden bedragen. . , ^ ^ .• . • i ..

In een bilaterale ongevalssituatie zal een regel van foutaansprakelijkheid derhalve
tot een optimaal resultaat kunnen leiden, mits de juridische zorgvuldigheidsnorm ge-
lijk is aan de efficiente zorg en het slachtoffer volledig is geinformeerd. In de woor-
den van Shavell:

s i " \ 'Drivers will be led to take due care; and bicyclists, knowing that they bear
: r . . their losses, will decide to take appropriate care'.**'

665. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 82-83; Polinsky, Introduction, p. <£
Shavell, Accident Law, p. 12-13; Adams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 56-59.

666. Zie Brown, JLS, 1973, p. 328 en 333; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid,p
84; Adams, Geföhrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 52-56.

667. Shavell, Accident Law, p. 14. Zie ook Polinsky, Introduction, p. 45-46; Faure en Van den Bergh,
Objectieve aansprakelijkheid, p. 84-85. . . . . . „ „ _ . . j

1
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668
6.5. FOUTAANSPRAKELIJKHEID MET EEN ABSOLUUT EIGEN SCHULDVERWEER

Bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid zal de rechter nagaan of de dader de
door het recht vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Wanneer deze zorg-
vuldigheidsnorm gelijk is aan de efficiente zorg, zal de dader door uitoefening van
de optimale zorg van aansprakelijkheid zijn bevrijd. Het slachtoffer, wetende dat hij
zijn eigen schade moet dragen, zal nu ook worden aangezet tot het aanwenden van
efficiente zorg. . . . . . . . . . . . . . . .

De toevoeging van een absoluut eigen schuldverweer aan een regel van foutaan-
sprakelijkheid betekent dat de aansprakelijkheid van de dader voor de schade van
het slachtoffer in stand blijft wanneer hij minder dan efficiente zorg uitoefent, maar
geheel vervalt indien ook het slachtoffer minder dan efficiente zorg uitoefent.
Anders gesteld, de dader die een fout heeft begaan zal niet aansprakelijk zijn voor de
schade van het slachtoffer die ook een fout heeft begaan. De dader en het slachtoffer
hebben beiden een prikkel om zorg uit te oefenen, wetende dat de andere partij dit
ook zal doen. De toevoeging van een absoluut eigen schuldverweer geeft een extra
prikkel aan het slachtoffer om een optimaal niveau van zorg in acht te nemen.**' Een
regel van foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer, toegepast op
verkeerssituaties, kan aan de hand van tabel 4 worden toegelicht.

T a b e U • - - •• •• • '•

670

Niveau van zorg

automobilist

weinig

weinig

veel

veel

fietser

weinig

veel

weinig

veel

Kosten van zorg

automobilist

4

4

7

7

fietser

2

5

2

5

Verwachte
schade

40

35

29

21

Maatschappelijke
kosten

46

44

38

33

Met betrekking tot deze tabel geldt het volgende:

668.

669.

670.

In de Common Law wordt hiermee verwezen naar een "negligence rule with a defense of contri-
butory negligence' of een 'contributory negligence'. Zie Bolt, Loterij of rechtspraak?, p. 47-56 en
p. 67-69, voor een vergelijking met het Nederlands recht.
Shavell, Accident Law, p. 14-15; Brown, JLS, 1973, p. 328; Faure en Van den Bergh, Objectieve
aansprakelijkheid, 85-86; Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 78-79.
Deze tabel kan als een uitwerking van tabel 3 worden aangemerkt.
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efficiente zorg is gelijk aan de juridische zorgvuldigheidsnorm;
het uitoefenen van veel zorg door zowel de automobilist als de fietser komt over-
een met efficiente zorg. Bij dit economisch optimum zijn de maatschappelijke
kosten het laagst (33); A: ' I? • • • , ,;i.;,
het uitoefenen van weinig zorg wordt gelijkgesteld aan het aanwenden van min-
der dan optimale zorg.

Bij een regel van foutaansprakelijkheid zonder een eigen schuldverweer is de auto-
mobilist aansprakelijk voor de schade van de fietser indien hij weinig zorg uitoefent.
De automobilist kan zichzelf van aansprakelijkheid bevrijden door het aanwenden
van veel zorg (kosten 3 eenheden). De fietser zal in deze situatie zijn eigen schade
van 29 eenheden moeten dragen, tenzij ook hij veel zorg uitoefent. De fietser zal nu
kiezen voor dit laatste, omdat hij daarmee zijn verwachte schade met 8 eenheden
kan verminderen, terwijl de marginale kosten 3 eenheden zorg omvat. , s

De toevoeging van een absoluut eigen schuldverweer aan een regel van fout-
aansprakelijkheid betekent, als gezegd, dat de automobilist niet aansprakelijk is
wanneer hij evenals de fietser minder dan efficiente zorg (weinig zorg) uitoefent. In
dat geval zal de fietser zijn eigen schade van 40 eenheden moeten dragen. De fietser
kan echter door veel zorg uit te oefenen, waarvan de marginale kosten 3 eenheden
bedragen, zijn verwachte schade met 5 eenheden verminderen. Dit heeft echter tot
gevolg dat de automobilist aansprakelijk zal zijn voor een schade van 35 eenheden.
De automobilist kan nu zijn aansprakelijkheid ontlopen door veel zorg (kosten 3
eenheden) uit te oefenen. In een dergelijke situatie zal de fietser opnieuw zijn eigen
schade moeten dragen, waardoor hij een prikkel zal hebben om ook veel zorg (kos-
ten 3 eenheden) aan te wenden. Hiermee kan de fietser zijn verwachte schade met 8
eenheden verminderen. j . :J • >n«*' *3

In de rechtseconomische literatuur wordt gesteld dat de toevoeging van een absoluut
eigen schuldverweer aan een regel van foutaansprakelijkheid niet meer invloed heeft
op het bereiken van een efficient zorgniveau bij dader en slachtoffer dan een gewone
regel van foutaansprakelijkheid. Volgens Shavell hebben dader en slachtoffer bij een
gewone regel van foutaansprakelijkheid beiden een prikkel om optimale zorg uit te
oefenen. De dader ten behoeve van een vermijding van aansprakelijkheid en het
slachtoffer om te voorkomen dat hij zijn eigen schade moet dragen. Er is volgens
Shavell derhalve geen extra prikkel, in de vorm van een absoluut eigen schuldver-
weer, nodig om het slachtoffer aan te zetten tot het aanwenden van optimale zorg.

Calabresi geeft de volgende opvatting weer: """ "•"_""-"• •'"• •'*"",•"•*" """"• " ~ '

'-;! i LfiS ,'-!•:TV

671. Shavell, Accident Law, p. 15. Zie ook Polinsky, Introduction, p. 46.
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'If interpreted strictly, contributory negligence does nothing to further the
objective of optimal deterrence. In particular, it does not avoid the danger of
creating incentives to avoid accidents in relatively expensive ways'."*

Calabresi venvijst hiermee naar de extra kosten die moeten worden gemaakt om ook
het gedrag van het slachtoffer zelf te controleren. Hij geeft het voorbeeld van een
ongeval met een verwachte schade van $ 100. De kosten van zorg voor de dader zijn
$ 60 en voor het slachtoffer $ 80. Calabresi stelt dat een foutaansprakelijkheid met
een absoluut eigen schuldverweer de prikkel tot zorg bij het slachtoffer legt, met het
gevolg dat de kosten $ 80 bedragen, terwijl met $ 60 had kunnen worden volstaan.

Posnerbetoogt: ;>-'--»iji.-^if?.;-r.=', ;

'Since efficiency is not improved by making the negligent injurer pay damages
to the negligent victim, the common law traditionally allowed the cost of the
accident to lie where it fell, in order to minimize the costs of administering the
legal system. A transfer payment from injurer to victim will cost something to
make, but will not increase the wealth of society by creating incentives to
efficient behavior'.™ . . . . / . ! .

Posner stelt dat een absoluut eigen schuldverweer zinvol is om te voorkomen dat een
onzorgvuldige dader aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer die ook on-
zorgvuldig is geweest. Het verschuiven van de schade door het slachtoffer naar de
dader is volgens Posner dan niet zinvol omdat dit geen invloed heeft op de prikkels
van zorg bij dader en slachtoffer. Beide partijen hebben immers al prikkels tot zorg
bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid. Omdat de efficientie derhalve niet
wordt verbeterd wanneer een onzorgvuldige dader de schade van een onzorgvuldig
slachtoffer moet betalen is het volgens Posner beter om in de traditie van de 'com-
mon law' de schade daar te laten waar zij is ontstaan, in casu het slachtoffer. Tenein-
de de administratieve kosten van het rechtssysteem te minimaliseren. Betaling van
schadevergoeding door de dader aan het slachtoffer brengt kosten mee, maar leidt
niet tot een verhoging van de maatschappelijke welvaart door het creeren van prik-
kels van zorg.*™

672. Calabresi, YU, 1975, p. 662. Zie ook Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p. 133
en 142. . ,. .. ....

673. Posner, Economic Analysis, p. 171. Zie ook Chelius, JLS, 1976, p. 297.
674. Posner, Economic Analysis, p. 171; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p.

85-86. Zie omtrent deze aansprakelijkheidsregel eveneens: Landes and Posner, Georgia Law Re-
''"**•' «ew, 1981, p. 880-883; Adams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 59-65; Landes and

Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 73-77.



6 .6 . FOUTAANSPRAKELIJKHEID MET EEN GRADUEEL EIGEN SCHULDVERWEER'"

De toevoeging van een gradueel eigen schuldverweer aan een regel van foutaan-
sprakelijkheid betekent dat, wanneer dader en slachtoffer beiden een fout hebben
gemaakt en dus minder dan optimale zorg hebben aangewend, het slachtoffer zijn
schade toch niet geheel zelf behoeft te dragen. Bij foutaansprakelijkheid met een
gradueel eigen schuldverweer vindt namelijk een verdeling plaats die is gebaseerd
op de verhouding tussen de door dader en slachtoffer werkelijk uitgeoefende zorg en
de juridische zorgvuldigheidsnorm. Elk van beide partijen draagt, afliankelijk van de
fout die is begaan, een deel van de verwachte schade van het slachtoffer. Dit deel
kan groter of kleiner zijn, naar de mate waarin de zorgvuldigheidsnorm afwijkt van
de werkelijk uitgeoefende zorg. '"

Met een verwijzing naar tabel 4 kan worden gesteld dat wanneer de automobilist
weinig zorg uitoefent en de fietser veel zorg aanwendt, de automobilist een prikkel
heeft om ook veel zorg (kosten 3 eenheden) te nemen. Daarmee kan hij immers de
verwachte schade met 6 eenheden reduceren. Dit heeft tot gevolg dat de fietser zijn
eigen schade van 29 eenheden moet dragen, omdat hij weinig zorg uitoefent. Hij kan
echter zijn niveau van zorg (kosten 3 eenheden) verhogen, waardoor hij zijn ver-
wachte schade met 8 eenheden vermindert. Het resultaat is een evenwichtssituatie,
waarin zowel de automobilist als de fietser optimale zorg uitoefenen, de verwachte
schade het laagst is en de maatschappelijke kosten economisch optimaal zijn gere-
duceerd tot een niveau van 33 eenheden.

Shavell betoogt dat, wanneer de doelstelling is om partijen aan te zetten tot een opti-
maal zorgniveau, de toevoeging van een gradueel eigen schuldverweer niet efficien-
ter is dan een gewone foutaansprakelijkheid zonder een vorm van eigen schuld:

,. 'Under both rules, if parties of one type take due care, then parties of the other
,< type will reason that they alone will be found negligent if they fail to take due
'_, , care. The allocation of accident losses when both injurers and victims are neg-

675. In de Common Law verwijst deze regel naar een 'comparative negligence rule'. Deze regel kan
naar Nederlands recht worden vergeleken met artikel 6:101 lid 1 BW (hoofdregel): 'Wanneerde
schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegere-
kend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoe-
dingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen om-
standigheden tot de schade hebben bijgedragen'. Zie daaorver Bolt, Loterij of rechtspraak?, P-
56-61 en p. 67-69.

676. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 86; Shavell, Accident Law, p. 15;
Brown, JLS, 1973, p. 329-331; Diamond, JLS, 1974, p. 140-145; Adams, Gefährdungs- und
Verschuldenshaftung, p. 65-76; Rubenfield, JLS, 1987, p. 375-394, die stelt dat een 'comparative

• •: negligence' tot een betere uitkomst kan leiden dan een gewone foutaansprakelijkheid, wanneer
beide partijen niet aan de zorgvuldigheidsnorm kunnen voldoen.



a/yse van Aef aa/wprafe/yMeufcrec/if 183

ligent therefore turns out to be irrelevant to the calculations of parties in •
equilibrium'.*"

Volgens Posner brengt deze aansprakelijkheidsregel mee dat een tussenkomst van
het rechtssysteem noodzakelijk wordt om de betaling van de dader aan het slachtof-
fer te laten plaatsvinden. Dit veroorzaakt administratieve kosten, die geen enkel
compenserend effect hebben in de prikkels van zorg. Er zijn voorts kostenverhogen-
de factoren, zoals het onderzoek dat door rechter moet worden verlieht naar de vraag
welke fouten van dader en slachtoffer aan het ongeval hebben bijgedragen. Voor
Posner is de vergoeding van schade ook geen doel van het aansprakelijkheidsrecht,
maar slechts een middel om partijen tot efficient gedrag aan te zetten. Een foutaan-
sprakelijkheid met een gradueel eigen schuldvenveer is dan niet efficient en ver-
hoogt de administratieve kosten zonder dat er een prikkel tot efficient gedrag mee
wordt gecreeerd. Het distributionele voordeel van een foutaansprakelijkheid met een
gradueel eigen schuldvenveer is voor Posner irrelevant. Een dergelijke regel is al-
leen efficient wanneer het aansprakelijkheidsrecht als een verzekeringssysteem
wordt beschouwd. Bij een absoluut eigen schuldverweer zal het slachtoffer geen
schadevergoeding onrvangen en bij een gradueel eigen schuldverweer tenminste een
gedeelte. Een gradueel eigen schuldverweer is derhalve vanuit de compensatiedoel-
stelling van het ongevallenrecht nuttig omdat, bij het ontbreken van een sociaal ze-
kerheidsstelsel in de VS, het slachtoffer meer zekerheid heeft op een (gedeeltelijke)
vergoeding van zijn schade.*™

6796.7. RlSICOAANSPRAKELUKHEID MET EEN GRADUEEL EIGEN SCHULDVERWEER

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer is de
dader in beginsel aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer, tenzij de laatste
de juridische zorgvuldigheidsnorm niet heeft nageleefd waardoor de aansprakelijk-
heid van de dader geheel vervalt. Zowel dader en slachtoffer hebben bij deze regel
een prikkel om optimale zorg aan te wenden. ,, , _ „ .,....•.. ., }.,.,, ..,. .,

Bij een risicoaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer is de dader
aansprakelijk wanneer het slachtoffer de juridische zorgvuldigheidsnorm naleeft met
betrekking tot de eigen schuld. Indien het slachtoffer echter minder dan de vereiste
zorg heeft uitgeoefend, draagt hij niet zijn gehele schade doch slechts een deel af-

677. Shavell, Accident Law, p. 15-16.
678. Posner, Economic Analysts, p. 171-173; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid,

p. 86-87. Zie ook Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 80-82. Zie omtrent het
onderscheid tussen 'contributory negligence' en 'comparative negligence' ook: Edlin, IRLE, 1994,
P 21-34; Haddock and Curran, JLS, 1985, p. 49-72. De rol van verzekeringen zal in hoofdstuk 6
nader worden belicht.

679. in de Engelstalige literatuur wordt deze regel als een 'strict liability with a defense of relative
negligence' aangeduid.
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hankelijk van de verhouding tussen de door het slachtoffer werkelijk uitgeoefende
zorg en de juridische zorgvuldigheidsnorm. Wanneer de zorgvuldigheidsnorm gelijk
is aan de optimale zorg en het slachtoffer moet een groot deel van zijn schade zelf
dragen, zal het slachtoffer, evenals de dader, een prikkel hebben om optimale zorg
aan te wenden.

In aanvulling op tabel 4'*" kan worden verondersteld dat de uiteindelijke schade 100
bedraagt en dat de fietser meer dan 30% van deze schade moet dragen indien hij
weinig zorg aanwendt. Wanneer de automobilist veel zorg uitoefent zal ook de fiet-
ser worden aangezet om veel zorg aan te wenden. De fietser kan daarbij meer een-
heden van de verwachte schade besparen dan dat het aanwenden van zorg voor hem
kosten met zieh meebrengt. In tabel 4 zal de fietser tegen marginale kosten van 3
eenheden zorg de verwachte schade met 8 eenheden kunnen reduceren.'"

7. Conclusie III: Aansprakelijkheidsregels vergeleken

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat in bilaterale ongevalssituaties zowel
een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer als een
gewone regel van foutaansprakelijkheid de automobilist en de fietser kan aanzetten
tot het uitoefenen van optimale zorg. Een regel van risicoaansprakelijkheid zorgt ei-
voor dat de automobilist een efficient zorgniveau kiest om te voorkomen dat hij de
schade van de fietser moet vergoeden. Toevoeging van een absoluut eigen schuld-
verweer geeft aan de fietser een prikkel om optimale zorg aan te wenden die hij,
economisch gezien, zonder eigen schuldverweer niet zou hebben. Wanneer de fietser
weet dat de automobilist ook efficiente zorg neemt, zal ook hij efficiente zorg uitoe-
fenen om te voorkomen dat hij zijn eigen schade moet dragen. Bij een gewone regel
van foutaansprakelijkheid geldt een soortgelijke argumentatie. De automobilist oe-
fent zorg uit om aansprakelijkheid te vermijden. De fietser, dit wetende, zal ook zorg
aanwenden om de verwachte schade, die hij anders zelf moet dragen, te reduceren.
Beide verkeersdeelnemers worden derhalve aangezet tot een optimaal zorgniveau,
waarbij de maatschappelijke ongevalskosten minimaal zijn.^ ...»

Naast de voornoemde rechtsregels is ook een aantal afgeleide vormen van aan-
sprakelijkheid geanalyseerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de toevoeging van

680. Zieparagraaf 6.5.
681. Shavell, Accident Law, p. 10 en p. 14. Zie ook Adams, Gefahrdungs- und Verschuldenshaftmg.

682. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 89; Shavell, Accident Law, p. 1°.
Cooter, Journal of Economic Perspectives, 1991, p. 22; Brown, JLS, 1973, p. 337-343; Faure en
Van den Bergh, RW, 1987-1988, p. 1107; Emons, An Introduction to the Legal and Economic
Theories of Torts, Working Paper, 1991, p. 16-17; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtsecononw,
p. 124-126; Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 275-279; Mackaay, AA, 1990, p. 141-147.
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zowel een absoluut- als een gradueel eigen schuldverweer aan een regel van fout-
aansprakelijkheid en een regel van risicoaansprakelijkheid met een gradueel eigen
schuldverweer kunnen leiden tot een optimaal zorgniveau bij de automobilist en de
fietser. Daarbij is ook geconstateerd dat deze aansprakelijkheidsregels niet meer in-
vloed hebben op het bereiken van een efficient zorgniveau dan een gewone regel van
foutaansprakelijkheid respectievelijk een risicoaansprakelijkheid met een absoluut
eigen schuldverweer. De besproken afgeleide vormen van aansprakelijkheid leveren
derhalve, economisch gezien, geen aanvullende bijdrage aan de prikkels van zorg bij
de automobilist en de fietser.

8. Bilaterale ongevallen: het activiteitsniveau

Binnen de economische analyse van het verkeersongevallenrecht is voor het onder-
zoek naar de efficientie van aansprakelijkheidsregels, naast het zorgniveau van de
automobilist en de fietser, mede van belang het activiteitsniveau dat door deze ver-
keersdeelnemers wordt uitgeoefend. Het gaat dan onder meer om de vraag in welke
mate van auto, fiets of trein gebruik wordt gemaakt en om het nut dat een verkeers-
deelnemer heeft van deelname aan het verkeer.*" . _

In deze paragraaf zal eerst worden onderzocht waar in een bilateraal ongevalsmodel
het optimaal activiteitsniveau van de automobilist en de fietser kan worden gevon-
den (8.1.). Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke aansprakelijkheidsregels
aan zowel de automobilist als de fietser prikkels kan geven om een optimaal zorg-
en activiteitsniveau aan te wenden (paragraaf 8.2).

8.1. HET OPTIMAAL ACTIVITEITSNIVEAU

Het nut van een verkeersdeelnemer hangt samen met de maatschappelijke welvaart
die kan worden bereikt door deel te nemen aan het verkeer. De maatschappelijke
welvaart wordt daarbij verondersteld het hoogst te zijn op het niveau, waarbij de
verkeersdeelnemer het hoogste nut verwacht van zijn activiteit minus de kosten van
zorg en de verwachte schade.'*''

Aan de hand van tabel 5 zal worden nagegaan waar in een bilaterale ongevalssituatie
net optimaal activiteitsniveau kan worden gevonden, waarbij een keuze bestaat tus-
sen meerdere niveaus. In de eerste kolom zijn, oplopend van niveau 1 t/m 5, een
aantal activiteitsniveaus van een automobilist en een fietser weergegeven. In kolom
2 is het totale nut opgenomen dat de automobilist en de fietser genieten van de uit-

683. Zie daarover paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
684. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 87-88; Shavell, Accident law, p.

26; Polinsky, Introduction, p. 46; Diamond, JLS, 1974, p. 146-149; Adams, Gefährdungs- und
->' Verschuldenshaftung, p. 36-42.
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oefening van de activiteitsniveaus in kolom 1. In kolom 3 en kolom 4 zijn de kosten
van zorg respectievelijk de totale ongevalskosten weergegeven. In kolom 5 is de
maatschappelijke welvaart aangegeven. Deze maatschappelijke welvaart heeft
betrekking op het maximale nut dat de automobilist en de fietser bij de uitoefenino
van een activiteit verkrijgen. Bij het activiteitsniveau 1 bedraagt de maatschappelijke
welvaart 58 eenheden, zijnde het totale nut van de automobilist en de fietser
(45+35=80) minus de kosten van zorg van automobilist en fietser (4+3=7) en de to-
tale ongevalskosten (15). In kolom 6 is de omvang van het totale nut van de automo-
bilist en de fietser aangegeven wanneer zij niet aansprakelijk zijn voor de totale on-
gevalskosten.

TabelS

Activiteits-
niveau

auto

0

1

2

3

4

5

fiets

0

1

2

3

4

5

Totale nut

Auto

0

45

65

74

75

73

fiets

0

35

55

64

65

63

Kosten van
zorg

auto

0

4

8

12

16

20

fiets

0

3

6

9

12

15

Totale
ongevals-

kosten

0

15

30

45

60

75

Maatschap-
pelijke wel-

vaart

0

58

76

72

48

26

Totale nut minus
kosten van zorg

auto

0

41

57

62

60

53

fiets

0

32

49

55

53

48

Uit tabel 5 kan worden opgemaakt dat bij elke activiteit die de automobilist en de j
fietser uitoefenen de kosten van zorg met respectievelijk 4 (automobilist) en 3 (fiet- j
ser) en de ongevalkosten met 15 eenheden stijgen. Dit betekent dat de totale margi-
nale kosten bij de uitoefening van een extra activiteit steeds met 22 eenheden toe-
nemen. Voor de fietser en de automobilist is het zinvol om een extra activiteit aan te
wenden indien het extra nut dat beide daarvan genieten meer bedraagt dan 22 eenhe-
den. Bij activiteitsniveau 2 is het extra nut voor de automobilist (65-45) en de fietser
(55-35) gezamenlijk 40 eenheden. Bij het activiteitsniveau 3 bedraagt het totale mai-
ginale nut van automobilist (74-65) en fietser (64-55) gezamenlijk 18 eenheden.
Aangezien deze marginale opbrengst lager is dan de marginale kosten van 22 eenhe-
den, kan worden geconcludeerd dat het optimaal activiteitsniveau van de automobi-
list en de fietser wordt gevonden bij niveau 2. Bij dit activiteitsniveau is ook de
maatschappelijke welvaart het hoogst (76). . .

Wanneer wordt gekeken naar het activiteitsniveau van de automobilist en de fietseT
afzonderlijk, kan worden geconstateerd dat ook hier, gemeten naar de verhouding
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tussen het extra nut en de extra kosten, activiteitsniveau 2 optimaal is. De totale
marginale kosten van de uitoefening van een extra activiteit bedragen voor de auto-
mobilist 19 eenheden (4+15) en voor de fietser 18 eenheden (3+15). Bij het activi-
teitsniveau 2 bedraagt het marginale nut van de automobilist 20 eenheden (65-45) en
bij niveau 3 slechts 9 eenheden (74-65). Voor de fietser is het marginale nut respec-
tievelijk 20 eenheden (55-35) bij niveau 2 en 9 eenheden (64-55) bij activiteitsni-
veau 3. Voor beide partijen afzonderlijk geldt derhalve dat bij de aanwending van
activiteitsniveau 3 het extra nut (9 eenheden) niet opweegt tegen de totale marginale
kosten, zijnde 19 eenheden voor de automobilist en 18 eenheden voor de fietser.

8.2. WELKE AANSPRAKELUKHEIDSREGEL IS EFFICIENT BU EEN OPTIMAAL ZORG- EN

ACTIVITEITSNIVEAU?

Bij de analyse van het zorgniveau is geconcludeerd dat er meerdere aansprakelijk-
heidsregels zijn die in bilaterale ongevalssiruaties zowel aan de automobilist als aan
de fietser prikkels kunnen geven tot het uitoefenen van een optimaal zorgniveau.
Daarbij is ook gesteld dat een regel van foutaansprakelijkheid met een absoluut of
een gradueel eigen schuldverweer en een regel van risicoaansprakelijkheid met een
gradueel eigen schuldverweer, economisch gezien, geen extra bijdrage leveren aan
de prikkels van zorg bij de automobilist en de fietser ten opzichte van een risicoaan-
sprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer en een gewone regel van fout-
aansprakelijkheid. In het kader van de centrale vraag van deze paragraaf, namelijk
welke aansprakelijkheidsregel efficient is bij een optimaal zorg- en activiteitsniveau,
zal de analyse zieh daarom beperken tot een regel van risicoaansprakelijkheid met
een absoluut eigen schuldverweer en een gewone regel van foutaansprakelijkheid.

5.2. /. Äis/coaanäpraA^/yJtAeW me/ een afoo/MM/ eigen scAu/aVenveer

Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer brengt
mee dat de dader naast een optimaal zorgniveau ook een optimaal activiteitsniveau
zal aanwenden. De dader zal, wetende dat de fietser efficiente zorg uitoefent, ook
een optimaal zorgniveau kiezen, omdat bij dit niveau de maatschappelijke kosten
kunnen worden geminimaliseerd. Door eveneens een optimaal activiteitsniveau aan
te wenden, kan de dader de totale kosten, in de vorm van aansprakelijkheidsbetalin-
gen aan het slachtoffer, minimaliseren.

Voor het slachtoffer geldt dat hij onder een regime van risicoaansprakelijkheid met
een absoluut eigen schuldverweer een prikkel heeft om efficiente zorg uit te oefenen
omdat hij anders zijn schade zelf zal moeten dragen. Gegeven het feit dat het slacht-
offer bij de uitoefening van efficiente zorg verzekerd is van de vergoeding van zijn
schade, zal hij geen prikkel hebben om daarnaast een optimaal activiteitsniveau aan
te wenden. Het slachtoffer houdt alleen rekening met de kosten van zorg die voor



hem gelijk zijn aan de kosten van de uitoefening van een activiteit. Dit betekent der-
halve dat de frequentie waarmee het slachtoffer aan een activiteit zal deelnemen en-
kel samenhangt met zijn totale nut minus de kosten van zorg. Daarmee ontstaat het
gevaar dat het slachtoffer teveel activiteit zal aanwenden omdat hij geen rekenim
behoeft te houden met de totale ongevalskosten. In de woorden van Shavell met be-
trekking tot verkeerssituaties:

>,',;; 'A bicyclist will go for a ride whenever the pleasure he would gain exceeds
the disutility from having to exercise appropriate care, rather then only when
the pleasure exceeds the disutility of exercising care plus the increment to
expected accident losses'.*"

In tabel 5*** zal de automobilist worden aangezet om het optimale activiteitsniveau 2
uit te oefenen. De automobilist, die in beginsel aansprakelijk is voor de schade van
de fietser, zal immers het marginale nut van de uitoefening van de activiteit vergelij-
ken met de marginale kosten die hij daarvoor moet maken. Bij een verhoging van
zijn activiteit van niveau 1 naar niveau 2 stijgt het nut van automobilist met 20 een-
heden. De kosten van zorg (4) en verwachte ongevalskosten (15) tezamen nemen
met 19 eenheden toe. Tussen activiteitsniveau 2 en 3 stijgt het nut slechts met 9
eenheden, terwijl de totale kosten opnieuw met 19 eenheden toenemen. De !
uitoefening van activiteitsniveau 3 is voor de automobilist niet optimaal, omdat het j
marginale nut lager is dan de marginale kosten die hij moet maken om dit extra '
activiteitsniveau te kunnen aanwenden. De automobilist zal derhalve het optimale ;
activiteitsniveau 2 uitoefenen. Bij dit activiteitsniveau is de maatschappelijke ;
welvaart het hoogst, zijnde het totale nut van de automobilist en de fietser afgezet ;
tegen de kosten van zorg en de verwachte ongevalskosten.

De fietser zal bij een regime van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer kunnen volstaan met het uitoefenen van efficiente zorg om te vermij-
den dat hij zijn eigen schade moet dragen. Hij behoeft bij het aanwenden van zijn
activiteit immers geen rekening te houden met de verwachte ongevalskosten, zolang
hij optimale zorg uitoefent. Dit betekent dat de fietser alleen rekening zal houden
met het nut dat hij geniet van de uitoefening van de activiteit minus zijn kosten van
zorg. De fietser zal in tabel 5*" zijn activiteitsniveau opvoeren zolang zijn marginale
nut hoger is dan zijn marginale kosten van zorg. Bij een verhoging van zijn activiteit
van niveau 1 naar niveau 2 is zijn marginale nut 20, terwijl de marginale kosten van
zorg 3 bedragen. Een verhoging van activiteitsniveau 2 naar 3 levert de fietser een
marginaal nut op van 9 eenheden, de marginale kosten van zorg bedragen 3 eenhe-

685. Shavell, Accident Law, p. 27-28. Zie ook Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijklw«'.
p. 88; Polinsky, Introduction, p. 50.

686. Zieparagraaf 8.1. •jJtvi -»tir-iT'i J 6 « c -f' • •*;*• •.•*;*'•'<.?; !->!i
687. Zieparagraaf 8.1.
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den. Bij een verhoging van de activiteit van niveau 3 naar 4 bedraagt het marginale
nut 1 en de marginale kosten van zorg 3 eenheden. De fietser zal derhalve activi-
teitsniveau 3 aanwenden. Bij dit niveau is het marginale nut (9) groter dan de margi-
nale kosten van zorg (3) en is ook het totale nut van de fietser het hoogst (55).

Geconcludeerd kan worden dat een regel van risicoaansprakelijkheid met een abso-
luut eigen schuldverweer tot een inefficient resultaat leidt. Zowel de automobilist als
de fietser worden bij deze regel aangezet tot een optimaal zorgniveau. In het kader
van het activiteitsniveau heeft echter alleen de automobilist een prikkel om zijn acti-
viteit optimaal aan te wenden. De fietser zal zolang hij efficiente zorg aanwendt zijn
activiteitsniveau blijven verhogen tot een niveau waarop de stijging van het margi-
nale nut niet meer opweegt tegen de marginale kosten van zorg. In tabel 5 geschiedt
dit pas bij activiteitsniveau 3, terwijl het optimale activiteitsniveau in een bilaterale
ongevalsituatie bij niveau 2 was vastgesteld.^' I J ^ ? . » ? » ^ • ,-..-; u>r> .*; >•?,.*

•<vi.fi . ! P V ' ' " , T . . « I l l .•...••• -jj . I , ' ^ , ; ; - s - i ' . :

5.2.2.

Ten aanzien van activiteitsniveau in bilaterale ongevalssituaties zal worden uitge-
gaan van de veronderstelling dat de optimale zorg gelijk is aan de juridische zorg-
vuldigheidsnorm. Bij een regel van foutaansprakelijkheid zullen zowel dader als
slachtoffer een efficient zorgniveau aanwenden. De dader heeft echter, wetende dat
hij bij de uitoefening van optimale zorg niet aansprakelijk is voor de schade van het
slachtoffer, geen prikkel om een optimaal activiteitsniveau aan te wenden. De dader
zal zijn activiteitsniveau blijven opvoeren zolang het marginale nut daarvan de mar-
ginale kosten van zorg overstijgt.

• ; , j • - • • - ' • • > • ' - i f - ' , . . . > : : « . • ; . •: • • . • • • . : > • • r ; j

Het slachtoffer zal bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid optimale zorg
aanwenden, om te vermijden dat hij zijn eigen schade moet dragen. Het slachtoffer
zal echter, gegeven het gedrag van de dader, ook kiezen voor de aanwending van
een optimaal activiteitsniveau. Daarbij zal het slachtoffer zijn activiteitsniveau ver-
hogen zolang het extra nut dat hij daarvan heeft minus de kosten van zorg groter is
dan de stijging van de totale ongevalskosten.**'

In tabel 5 zullen de automobilist en de fietser bij het optimale activiteitsniveau 2
nutsmaximaliserend aan het verkeer deelnemen. Het nut van beide verkeers-

688. Zie hierover Shavell, Accident Law, p. 28; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijk-
heid, p. 88; Polinsky, Introduction, p. 47-50; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p.
876-877; Shavell, JLS, 1980, p. 7; Landes and Posner, Economic Structure of Tort Law, p. 69-
70.

689. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 88; Shavell, Accident Law, p. 28;
Polinsky, Introduction, p. 48-50; Shavell, JLS, 1980, p. 6-7.

«90. Zieparagraaf 8.1.
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deelnemers is, rekening houdend met de kosten van zorg en de totale ongevals-
kosten, bij dit niveau het hoogst, evenals de maatschappelijke welvaart (76).

Bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid kan de automobilist door inachtne-
ming van de zorgvuldigheidsnorm aan aansprakelijkheid voor de schade van de fiet-
ser ontsnappen. Dit betekent echter dat hij geen optimaal activiteitsniveau zal uitoe-
fenen. In de veronderstelling dat de zorgvuldigheidsnorm overeenkomt met het op-
timale activiteitsniveau 2, zal de automobilist zijn activiteit opvoeren zolang het
marginale nut hiervan groter is dan de marginale kosten van zorg, waarbij hij boven
activiteitsniveau 2 geen rekening behoeft te houden met de ongevalskosten. Daar-
mee stijgt de objectieve kans op een verkeersongeval, maar wanneer de automobilist
zorgvuldig blijft rijden zal hij toch niet aansprakelijk zijn. Een verhoging van de ac-
tiviteit naar niveau 3 gaat voor de automobilist gepaard met een marginale toename
van het nut met 9 eenheden tegen een marginale kostensrijging van 4 eenheden. Bij
een stijging van de activiteit naar niveau 4 is de marginale nutstoename slechts 1,
terwijl de marginale kostensrijging 4 eenheden bedraagt. De automobilist zal derhal-
ve activiteitsniveau 3 aanwenden, omdat bij dit niveau zijn marginale nut het hoogst
is, rekening houdend met de kosten van zorg. ..... .„„ ...,

De fietser zal, nu de automobilist efficiente zorg uitoefent, naast een optimaal zorg-
niveau ook een optimaal activiteitsniveau aanwenden, omdat hij anders voor zijn ei-
gen schade moet opkomen. De fietser zal een activiteitsniveau kiezen waar zijn mar-
ginale nut, verminderd met de kosten van zorg en de totale ongevalskosten, het
hoogst is. Wanneer de fietser in tabel 5*" zijn activiteit van niveau 1 naar niveau 2
verhoogt neemt zijn marginale nut met 20 eenheden toe, terwijl de som van de kos-
ten van zorg en de totale ongevalkosten met 3+15=18 eenheden stijgt, een positief
verschil van 2 eenheden. Een verdere verhoging van zijn activiteit naar niveau 3 be-
tekent voor de fietser een marginale toename van zijn nut met 9 eenheden, terwijl de
totale marginale kosten nog steeds 18 eenheden bedragen, een nadelig verschil van 9
eenheden. De fietser zal, gegeven het gedrag van de automobilist, derhalve kiezen
voor het optimale activiteitsniveau 2. . . ._

Samenvattend kan worden gesteld dat een gewone regel van foutaansprakelijkheid
in een bilaterale ongevalssituatie niet tot een efficient resultaat leidt. Zowel de auto-
mobilist als de fietser worden aangezet tot een optimaal zorgniveau, maar de auto-
mobilist zal, bij de naleving van de zorgvuldigheidsnorm, geen prikkel hebben om
een juist activiteitsniveau aan te wenden. De fietser zal echter, om te vermijden dat

691. Zieparagraaf 8.1.
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hij in deze situatie zijn eigen schade moet dragen, naast een optimaal zorgniveau
ook een optimaal activiteitsniveau uitoefenen.*'* . .

9. Conclusie IV: Bilaterale ongevallen geevalueerd . / > iofj

Bij de analyse van de zorg- en activiteitsniveaus binnen een bilaterale ongevalssitua-
tie is uitgegaan van een aantal veronderstellingen, waaronder dat de automobilist en
de fietser volledig zijn geinformeerd over elkaars gedrag, dat de juridische zorgvul-
digheidsnorm gelijk is aan de efficiente zorg en dat alleen het slachtoffer schade
lijdt. Op basis daarvan kan een aantal voorlopige conclusies worden gepresenteerd.

In het kader van het zorgniveau van de automobilist en de fietser kan worden gecon-
cludeerd dat zowel een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer als een gewone regel van foutaansprakelijkheid tot een optimale uit-
komst kunnen leiden. Bij de eerstgenoemde aansprakelijkheidsregel heeft de auto-
mobilist een prikkel om optimale zorg aan te wenden, waarmee hij zijn verwachte
aansprakelijkheid voor de schade van de fietser kan reduceren. De toevoeging van
een absoluut eigen schuldverweer zal daamaast ook de fietser aanzetten tot een effi-
cient zorgniveau, om te vermijden dat de aansprakelijkheid van de automobilist ver-
valt en hij zijn eigen schade moet dragen.'^ Bij een gewone regel van foutaanspra-
kelijkheid zal de automobilist een optimaal niveau van zorg aanwenden om te ver-
mijden dat hij de schade van de fietser moet vergoeden. De fietser zal, dit wetende,
ook een optimaal zorgniveau uitoefenen.*'*

De toevoeging van het activiteitsniveau aan het bilaterale ongevalsmodel leidt tot de
conclusie dat bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer de automobilist een optimaal activiteitsniveau zal aanwenden. De
fietser kan bij deze regel echter volstaan met de uitoefening van een efficient zorg-
niveau, waardoor hij een te hoog activiteitsniveau zal aanwenden.*" Bij een gewone
regel van foutaansprakelijkheid zal de fietser daarentegen wel een optimaal activi-
teitsniveau aanwenden. De fietser gaat ervan uit dat de automobilist optimale zorg
zal uitoefenen, waardoor deze van aansprakelijkheid is bevrijd en de fietser zijn
eigen schade moet dragen. De automobilist zal echter, ten behoeve van een maxima-
lisering van zijn verwacht nut, bij de uitoefening van zijn activiteit alleen rekening

692. Zie Shavell, Accident Law, p. 28; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 88;
Polinsky, Introduction, p. 49-50; Cooter, Journal of Economic Perspectives, 1991, p. 22-23.

693. Zie paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk.
694. Zie paragraaf 6.4 van dit hoofdstuk. •• : ? . : • : *•.;•.> . :• r .
695. Zie paragraaf 8.2.1 van dit hoofdstuk. ;, .-. .-; .., ' !>. < ..,
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houden met zijn kosten van zorg, waardoor hij uiteindelijk een te hoog activiteitsni-
veau zal aanwenden.*** -.- ,.-....,...

Concluderend kan worden gesteld dat voor wat betreft de uitoefening van een opti-
maal activiteitsniveau zowel een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut
eigen schuldverweer als een gewone regel van foutaansprakelijkheid tot een ineffici-
ente uitkomst leiden.*" Volgens Shavell betekent dat er binnen een bilateraal onge-
valsmodel geen 'first best solution' mogelijk.*'* • :ii o i l ier tii v <• ••;•-

Indien echter met bepaalde andere factoren rekening wordt gehouden, kan mogelijk
wel een keuze worden gemaakt tussen een risico- of een foutaansprakelijkheid. In de
rechtseconomische literatuur wordt daartoe een aantal mogelijkheden aangedragen.

Landes and Posner noemen een aantal andere criteria die voor de invoering van een
risicoaansprakelijkheid ten aanzien van bepaalde gevaarlijke activiteiten, zoals bij-
voorbeeld autorijden, kunnen pleiten. Deze criteria hangen samen met de hoge om-
vang van de verwachte ongevalskosten van een bepaalde gevaarlijke activiteit, de
onmogelijkheid om een ongeval te vermijden door het aanwenden van een hogere
zorgvuldigheid, de mogelijkheid om het aantal ongevallen te reduceren door middel
van een beperking of een wijziging van de betreffende activiteit.*"

Calabresi en Hirschoff onderzoeken in hoeverre bij de keuze voor een regel van risi-
coaansprakelijkheid het beginsel van de zogenaamde 'cheapest cost avoider' van be-
lang is.™* In dat kader wordt door hen de vraag gesteld welke partij in de beste posi-
tie is om een kosten-baten afweging te maken ten aanzien van haar zorg- en activi-
teitsniveau en daar ook naar te handelen. Bij een regel van risicoaansprakelijkheid
gaat het volgens hen eerder om de vraag welke partij beter is geinformeerd omtrent
de risico's en de mogelijke alternatieven dan om vragen ten aanzien van de weging
van de ongevals- en preventiekosten, waarbij veelal subjectieve informatie met be-
trekking tot de feiten noodzakelijk is. Zowel dader als slachtoffer kunnen in een be-
tere positie zijn om een kosten-baten afweging van het ongevalsrisico te maken en

i
696. Zie paragraaf 8.2.2 van dit hoofdstuk.
697. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 89-90; Shavell, Accident Law, p.

29; Polinsky, Introduction, p. 49-50; Schäfer und Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse, p
202-203; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 129 en p. 134-135; Van Velthovenen
Van Wijck, Recht en efficifintie, p. 159-169; Landes and Posner, Economic Structure of Tort
Law, p. 69-70; Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 279-281. Shavell, JLS, 1980, p. 7, stell
dat de keuze tussen risicoaansprakelijkheid met een eigen schuldverweer en een foutaansprake-
lijkheid een keuze tussen 'the lesser of two evils' is.

698. Shavell, JLS, 1980, p. 19. Zie ook De Meza, 1RLE, 1986, p. 107-113.
699. Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 907-908; Landes and Posner, Economic

Structure of Tort Law, p. 111-112.
700. Calabresi and Hirschoff, YU, 1972, p. 1055-1085. • , . . . . . ._.-. . .•. .• ' - - ^
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ter vermijding van het betreffende risico hun gedrag te wijzigen wanneer zieh een
einstig risico voordoet.™'

Naar aanleiding van de voornoemde criteria kan de voorkeur uitgaan naar een regel
van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer wanneer, in het
lader van de preventie, een wijziging van het activiteitsniveau van de fietser niet-
efficient is maar een activiteitswijziging van de automobilist wel. Daarnaast kan
worden verondersteld dat de activiteit autorijden een groter gevaar met zieh mee-
brengt dan de activiteit fietsen. Tenslotte kan ook het feit dat de automobilist over de
betere informatie beschikt omtrent het gevaar dat hij met zijn activiteit kan creeren
een argument zijn voor een regel van risicoaansprakelijkheid.™^ . •: ., ,-.„ *, >,

Een gewone regel van foutaansprakelijkheid, daarentegen, zal de voorkeur verdienen
wanneer een hogere zorgvuldigheid bij de automobilist belangrijker is dan een ver-
mindering van zijn activiteitsniveau. Daarnaast kan worden gesteld dat in sommige
situaties de fietser door de uitoefening van meer zorg of door wijziging van zijn ac-
tiviteit beter in staat kan worden geacht om een ongeval te vermijden. Een voorbeeld
hiervan is de fietser die, door in het donker gebruik te maken van licht op zijn fiets,
eerder kan voorkomen dat een verkeersongeval ontstaat dan de automobilist die hem
niet heeft kunnen zien. Wanneer het licht op zijn fiets een gebrek vertoont, zou de
fietser kunnen kiezen voor een wijziging van zijn activiteit door te gaan wandelen of
de bus te nemen. Een regel van foutaansprakelijkheid kan ten slotte ook de voorkeur
hebben wanneer de rechter over volledige informatie beschikt om het optimale zorg-
en activiteitsniveau van de fietser te bepalen.™^

10. Andere factoren die van invloed zijn op de keuze tussen fout-
en risicoaansprakelijkheid en verdere verfijningen van het
model

In het voorgaande is in het kader van de economische analyse van het verkeers-
ongevallenrecht uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Deze veronderstel-
lingen hebben er toe bijgedragen dat het model tot op heden vrij eenvoudig kon
worden gehouden. In de analyse is gebruik gemaakt van de volgende veronder-
stellingen:

701. Calabresi and Hirschoff, YLJ, 1972, p. 1060-1066.
702. Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 877; Landes and Posner, Economic Structure

of Tort Law, p. 70.
'03. Zie ook Shavell, Accident Law, p. 29, die in dit verband het voorbeeld geeft van een moeder die

met de kinderwagen längs een honkbalveld loopt terwijl daar een wedstrijd aan de gang is. Met
deze activiteit die eenvoudig kan worden gewijzigd stelt zij zichzelf en haar kind echter onnodig
bloot aan het gevaar dat een afdwalende bal hen zal verwonden. Zie ook Bowles, Law and the
Economy, p. 111-112.
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• de efficiente zorg is gelijk aan de juridische zorgvuldigheidsnorm; ; ,ti
• de dader en het slachtoffer zijn rationed handelende individuen die in Staat wor-

den geacht hun eigen optimale zorg- en activiteitsniveaus vast te stellen;
• de dader en het slachtoffer beschicken over volledige informatie omtrent het ge-

drag van de wederpartij en ten aanzien van het ongevalsrisico;
• de rechter beschikt over voldoende informatie om de zorgvuldigheidsnorm van

de dader en het slachtoffer te omschrijven. Deze zorgvuldigheidsnorm is daarbij
voor elk soort dader en voor elk soort slachtoffer gelijk;

• het nut van elk soort dader en elk soort slachtoffer is homogeen."*

In werkelijkheid kunnen er echter fouten worden gemaakt bij de bepaling van de ju-
ridische zorgvuldigheidsnorm. Deze fouten ontstaan bijvoorbeeld wanneer de rech-
ter zieh vergist bij de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm of de daadwerkelijk uit-
geoefende zorg of indien de dader en het slachtoffer zieh vergissen ten aanzien van
de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm. Daarnaast zijn ook de inspanningen (kosten)
die de dader en het slachtoffer voor de uitoefening van hun zorg moeten leveren niet
van een gelijk niveau.™'

De hier genoemde voorbeelden, die verwijzen naar informatieproblemen aan de zij-
de van de rechter, de dader en het slachtoffer, zullen in deze paragraaf worden on-
derzocht en toegelicht. In paragraaf 10.1 zal worden ingegaan op mogelijke informa-
tieproblemen bij de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm. In paragraaf 10.2 wordt
onderzocht of en in hoeverre de mogelijkheid bestaat om de verschillen in zorgni-
veaus tussen individuen te classificeren. Na deze analyse zal in paragraaf 11 de
vraag worden beantwoord of de conclusies uit de vorige paragraaf met betrekking
tot de efficientie van aansprakelijkheidsregels dienen te worden gewijzigd.

10.1. INFORMATIEPROBLEMEN BLJ DE BEPALING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSNORM

Wanneer de rechter geen volledige informatie heeft voor de bepaling van de actuele
zorg van dader en slachtoffer kan zieh een tweetal situaties voordoen, namelijk ener-
zijds het geval waarin de rechter de zorgvuldigheidsnorm hoger vaststelt dan de effi-
ciente zorg en anderzijds het geval waarin de rechter de zorgvuldigheidsnorm lager
vaststelt dan de efficiente zorg. Dit kan aan de hand van tabel 6'"* worden gefflu-
streerd.

704. Zie voor een overzicht van deze veronderstellingen: Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-
sprakelijkheid, p. 90-91; Haddock and Curran, JLS, 1985, p. 56-57; Brown, JLS, 1973, p. 327en
333; Calabresi, YLJ, 1975, p. 662; Veljanovski, in The Economic Approach to Law, p. 132.

705. Zie Bowles, Law and the Economy, p. 118; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981,P
879-880; Haddock and Curran, JLS, 1985, p. 63.

706. Voorbeeld naar Shavell, Accident Law, p. 81. . : .-* ^- , '
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Tabel 6

Zorg-
niveau

geen

gemiddeld

sterk

Kosten van
zorg

0

5

8

Waarschijnlijkheid
van het ongeval

20%

12%

10%

Verwachte schade

20

12

10

Maatschappelij ke
kosten

20

17

18

In kolom 1 is een aantal zorgniveaus weergegeven, waarvan de kosten in kolom 2
zijn afgezet tegen de verwachte schade in kolom 4. Kolom 3 geeft in de vorm van
een percentage weer hoe groot de waarschijnlijkheid is dat zieh een ongeval zal
voordoen. In kolom 5 staan de maatschappelijke kosten die de optelsom vormen van
de kosten van zorg en de verwachte schade. Verder wordt verondersteld dat de wer-
kelijke schade, indien zieh een ongeval voordoet, 100 zal bedragen.

Het optimale niveau van zorg in tabel 6 wordt gevonden op het punt waar de maat-
schappelijke kosten het laagst zijn. Dit komt overeen met de uitoefening van een
gemiddeld niveau van zorg. Bij dit niveau van zorg zijn de marginale kosten van 5
eenheden lager dan de marginale opbrengst van 8 eenheden in termen van een ver-
mindering van de verwachte schade. Bij Sterke zorg zijn de marginale kosten (3) ho-
ger dan de marginale opbrengst (2). Wanneer wordt verondersteld dat de zorgvuldig-
heidsnorm gelijk is aan de efficiente zorg zal de dader derhalve een gemiddelde zorg
uitoefenen. ' ' " •" -

In het kader van de gegevens uit tabel 6 kunnen zieh de volgende informatieproble-
men v o o r d o e n : . • • • • - • • • >

1. De rechter beschikt over onvolledige informatie omtrent de werkelijk uitge-
oefende zorg (paragraaf 10.1.1);

2. De rechter heeft geen volledige informatie over de zorgvuldigheidsnorm (para-
graaf 10.1.2);

3. Onoplettendheid aan de kant van dader en slachtoffer (10.1.3 en 10.1.4);
4. Onzekerheid bij de dader ten aanzien van de zorgvuldigheidsnorm (10.1.5); "

5. Voorzienbare foutenbij de keuze van de zorgvuldigheidsnorm(10.1.5).

'0./. /. De recA/er oescAto over onvo//ea7ge /n/brttiarie omfrenf Je werAe/j/ifc -

•"'~">e/enö'e zorg '^'"'

Wanneer de rechter de actuele zorg bijvoorbeeld gelijk stelt met een zorgniveau van
" (geen zorg) in tabel 6, zal de dader reeds aansprakelijk zijn wanneer hij een zorg
van 1 eenheid aanwendt. De kosten van zorg zijn hierbij zeer gering, maar de maat-
schappelijke kosten zijn bij geen zorg hoger dan bij het optimale niveau van gemid-
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delde zorg, namelijk 20 ten opzichte van 17. Economisch gezien ontstaat hier der-
halve een inefficient resultaat. De dader kan nu enerzijds, tegen hoge kosten, een ex-
treem hoog niveau van zorg uitoefenen om te vermijden dat hij aansprakelijk wordt
gesteld. Wanneer een automobilist bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gehouden voor
het met hoge snelheid veroorzaken van een verkeersongeval, terwijl hij in werke-
lijkheid met een matige snelheid heeft gereden, zal de automobilist waarschijnlijk
stapvoets (hoge kosten) moeten rijden om het risico op een verkeersongeval te ver-
minderen. Anderzijds kan de dader besluiten om, tegen lagere kosten, een gemiddeld
zorgniveau aan te wenden. Dit heeft echter tot gevolg dat een foutaansprakelijkheid
overgaat in een risicoaansprakelijkheid.™'

70.7.2. £)e recA/er Aee/? geen vo//e</ige in/brma/ie over <fe zorgvuW/gAe/dsnonn

Wanneer de rechter geen volledige informatie heeft over de zorgvuldigheidsnorm
ontstaat onzekerheid omtrent de vraag hoe de rechter de kosten van zorg en het ef-
fect van de uitgeoefende zorg op de vermindering van het ongevalsrisico zal beoor-
delen. De efficiente zorg in tabel 6 is gelijk aan een gemiddeld zorgniveau. Wanneer
wordt verondersteld dat dit zorgniveau overeenkomt met een snelheid van 50 km/u
en de rechter bepaalt dat een snelheid van 60 km/u overeenstemt met de zorgvuldig-
heidsnorm, zal de automobilist zieh aan deze laatstgenoemde, niet efficiente, snel-
heid houden. De automobilist is immers bij de naleving van een dergelijk zorgvul-
digheidsnorm reeds van aansprakelijkheid bevrijd. De rechter kan ook bepalen dat
40 km/u een zorgvuldige snelheid is. De automobilist zal dan een snelheid van 40
km/u aanhouden, tenzij de marginale kosten hiervan te hoog oplopen, waardoor het
goedkoper kan zijn om de efficiente zorg van 50 km/u te volgen. De automobilist za!
derhalve efficiente zorg uitoefenen wanneer dit voor hem goedkoper is. Daarbij zal
hij het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor de totale ongevalskosten op de
koop toenemen.™*

70.7.5. Owop/e/tewrfAeirf £y ^e rfa^er ew Aer s/ac/ito//er <. ,,.

Een derde probleem kan zieh voordoen bij de dader of het slachtoffer zelf. Een au-
tomobilist zal bijvoorbeeld niet op elk moment de absolute controle hebben over zijn
uit te oefenen zorg. Daarbij kan worden gedacht aan bepaalde situaties van onoplet-
tendheid, bijvoorbeeld wanneer de automobilist wordt verblind door de laagstaande
zon of plotseling moet niezen. Voor de fietser gelden deze momenten van onoplet-
tendheid evenzeer. De rechter beoordeelt echter in het algemeen het zorgniveau van
dader en slachtoffer op het moment van het ongeval. Hierdoor ontstaat bij de be-

707. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 91-92; Shavell, Accident Law, p. "•
81.

708. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 92-93; Shavell, Accident Law, p 82;
Kahan.JLS, 1989, p. 432^34. - ,
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trokken partijen onzekerheid over de vraag of zij wel of niet zorgvuldig genoeg zijn
geweest. Gegeven deze onzekerheid zullen dader en slachtoffer mogelijk teveel zorg
aanwenden om er zeker van te zijn dat hun zorgniveau op het moment van het onge-
val niet lager is dan de juridische zorgvuldigheidsnorm, met het gevolg dat zij voor
de schade moeten opkomen.

van

De onzekerheid met betrekking tot de juridische zorgvuldigheidsnorm kan tot ge-
volg hebben dat de dader aansprakelijk wordt gehouden, terwijl hij zelf, op grond
van zijn uitgeoefende zorg, een andere mening is toegedaan. Wanneer de dader der-
halve ten onrechte meent dat hij bepaalde voorzorgsmaatregelen moet treffen, dan
zal hij meer dan de efficiente zorg aanwenden om te voorkomen dat hij aansprake-
lijk wordt gesteld. Anderzijds kan de dader van mening zijn dat hij bepaalde voor-
zorgsmaatregelen niet behoeft te nemen, waardoor hij mogelijk wel aansprakelijk zal
worden gehouden.

Een automobilist die bijvoorbeeld meent dat hij zijn snelheid niet behoeft te matigen
omdat het volgens hem niet zo mistig is, kan door de rechter toch aansprakelijk wor-
den gehouden voor de schade die ten gevolge van een ongeval in dichte mist is ont-
staan. Een voorbeeld waarin de automobilist niet aansprakelijk zal zijn is de situatie
waarin de automobilist meent dat hij zijn mistlamp moet gebruiken hoewel het zieht
op de weg niet wordt beperkt door mist maar door hevige regenval. Hierdoor kan hij
volstaan met het gebruik van zijn gewone lichten/'" . . .

/O./.5. Koorz/enftare/ÖMten fty ae /teuze van ae zorgvM/aVgAe/asnorm

In de laatste plaats kan zieh de situatie voordoen waarbij dader en slachtoffer vooraf
weten dat de efficiente zorg zal afwijken van de juridische zorgvuldigheidsnorm.
Wanneer bijvoorbeeld de automobilist op de hoogte is van het feit dat de zorgvul-
digheidsnorm lager ligt dan de efficiente zorg, zal hij door te voldoen aan de zorg-
vuldigheidsnorm aansprakelijkheid kunnen vermijden. De automobilist wordt daar-
entegen voor de keuze gesteld indien de zorgvuldigheidsnorm hoger ligt dan de effi-
ciente zorg. Hij kan trachten tegen hoge kosten de zorgvuldigheidsnorm in acht te
nemen of hij kan, wanneer dit goedkoper is, de optimale zorg uitoefenen, waarbij hij

" . - ' f i ' i . 5 - ' J i - . • ' . • . • • ' : _ i ; . : : - v i , x , , U j ' l : ' • • " • •.: • • f T ' r ' ; , ' , ' ' ' "

709. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 92; Shavell, Accident Law, p. 81-82.
710. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 92; Shavell, Accident Law, p. 83;

Kahan, JLS, 1989, p. 437-439; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 880. Zie ook
Diamond, JLS, 1974, p. 123-140, voor een theoretische uiteenzetting van de vraag welk zorgni-
veau efficient is, wanneer bij de betrokken partijen sprake is van een onderschatting respectieve-
lijk een overschatting van de door de rechter vastgestelde zorgvuldigheidsnorm ten tijde van het
ongeval.
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het risico loopt om aansprakelijk te worden gesteld. Kiest de automobilist voor deze
laatste mogelijkheid dan wordt een regel van foutaansprakelijkheid in feite vervan-
gen door een regel van risicoaansprakelijkheid/"

/0./.6\ re. t

Concluderend kan worden gesteld dat binnen de geanalyseerde informatieproblemeii
die van invloed zijn op de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm, de dader en het
slachtoffer veelal geneigd zijn meer zorg uit te oefenen dan economisch (efficiente
zorg) of juridisch (zorgvuldigheidsnorm) wordt opgelegd. Daarbij wordt doordader
en slachtoffer in het algemeen een afweging gemaakt tussen enerzijds het risico om
aansprakelijk te worden gesteld of het moeten opkomen voor de eigen schade en an-
derzijds het dragen van de kosten van zorg. Dader en slachtoffer zullen zieh in dat
kader houden aan de juridische zorgvuldigheidsnorm, tenzij de kosten daarvan te
hoogworden. _. . . , . , . . . , . ,,

Het belang van de verschallende onzekerheden bij de bepaling van de zorgvul-
digheidsnorm hangt in de praktijk vaak samen met het concrete ongeval waarbij zict
bepaalde vergissingen voordoen. Daarbij kan worden gedacht aan een verkeerson-
geval waarvan te weinig getuigen waren om de juiste toedracht te kunnen achterha-
len, of waarbij de rechter wordt geconfronteerd met een tekort aan informatie omhet
gedrag van de automobilist te kunnen beoordelen. De rechter verkeert hier derhalve
in onzekerheid met betrekking tot de bepaling van de actuele zorg. De situates
waarin vergissingen door de rechter mogelijk zijn ten aanzien van de bepaling van
de zorgvuldigheidsnorm doen zieh volgens Shavell met name voor bij schade die
ontstaat in de uitoefening van professionele beroepen, zoals bij Chirurgen en bij het
gebruik van nieuwe technologic De rechter zal in deze gevallen, mede door een ge-
brek aan informatie, soms niet in Staat zijn om de kosten en opbrengsten van zorg
juist in te schatten.™

10.2. HET CLASSIFICEREN VAN NIVEAUS VAN ZORG < ,

In de inleiding van deze paragraaf is verondersteld dat de zorgvuldigheidsnorm voot
elk soort dader en elk soort slachtoffer van een gelijk niveau is. In werkelijkheid zul-
len de inspanningen die dader en slachtoffer moeten verrichten om het ongevalsrisi-
co te reduceren van persoon tot persoon verschillen. Deze inspanningen houden ver-

711. Shavell, Accident Law, p. 83; Faure en Van den Bergh, RW, 1987-1988, p. 1109-1110. Zieook
Diamond, JLS, 1974, p. 119-123, waarin hij de uitoefening van zorg bij een niveau van gw-
aansprakelijkheid vergelijkt met de uitoefening van zorg bij een gegeven zorgvuldigheidsnomi

712. Shavell, Accident Law, p. 82-83. Zie met betrekking tot de hier besproken informatieproblen»
ten aanzien van de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm: Cooter, Komhauser and Lane, Bit
1979, p. 366-373; Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 284-286.
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band met de kosten die moeten worden gemaakt om de kans op een ongeval te ver-
minderen, alsmede met de individuele bekwaamheden. Een persoon in de leeftijd
van 70 jaar zal bijvoorbeeld meer moeite hebben om de stoep sneeuwvrij te maken
dan een persoon van 30 jaar die nog in de kracht van zijn leven is. Een ouder per-
soon zal in deze situarie naar verhouding hoge kosten moeten maken voor weinig
zorg, terwijl een jonger persoon tegen relatief läge kosten hoge zorg kan aanwenden.

De vraag of een bepaalde voorzorgsmaatregel, bijvoorbeeld sneeuwruimen, een bij-
drage kan leveren aan de preventie van ongevallen, hangt bijvoorbeeld af van het
aantal voetgangers dat van het 'schone' trottoir gebruik zal maken. Wanneer wordt
verondersteld dat dagelijks 50 voetgangers van het trottoir gebruik maken, kan het
voor een 30-jarige lonend zijn om zijn stoep tegen läge kosten sneeuwvrij te maken.
Voor een 70-jarige zullen de kosten van zorg (sneeuwruimen) sterk kunnen oplopen,
waartegen de opbrengst, namelijk de vermindering van de kans dat een voetganger
uitglijdt en zijn been breekt, mogelijk niet opweegt."^

In deze paragraaf zal met behulp van een aantal voorbeelden van verkeerssituaties
worden nagegaan in hoeverre de verschillen in de kosten van zorg en bekwaamhe-
den tussen individuen van invloed kunnen zijn op de vermindering van de ongevals-
kosten. Daarbij zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn van de genoemde ver-
schillen voor respectievelijk de naleving door dader en slachtoffer van de zorgvul-
digheidsnorm (10.2.1), de aansprakelijkheid (10.2.2), het activiteitsniveau (10.2.3)
en bepaalde andere voorzorgsmaatregelen (10.2.4), zoals de invloed van het gebruik
van alcohol alvorens aan het verkeer wordt deelgenomen.

/O.2.7. De gevo/gen voor <fe o/rtmia/e zorg en ae

In een eerdere fase van de analyse is gesteld dat de optimale zorg van dader en
slachtoffer samenhangt met de som van de kosten van zorg en de verwachte onge-
valskosten. Hiervoor is echter opgemerkt dat de kosten van zorg mede afhankelijk
zijn van de individuele kennis en bekwaamheden. Dit betekent dat het optimale ni-
veau van zorg niet voor iedere dader of slachtoffer gelijk is. Een persoon A die reeds
twintig jaar in het bezit is van een rijbewijs zal, op grond van zijn ervaring minder
kosten maken om een hoog zorgniveau in het verkeer uit te oefenen. Dit in tegenstel-
ling tot een persoon B, die kortgeleden zijn rijbewijs heeft gehaald en die bij een ge-
brek aan ervaring hoge kosten moet maken om in het verkeer een optimaal zorgni-
veau te kunnen aanwenden. Het efficiente niveau van zorg van persoon A is derhal-
ve hoger dan het efficiente zorgniveau van persoon B. Daarbij lijkt het op het eerste
gezicht niet optimaal om persoon B te dwingen een hoger zorgniveau uit te oefenen,

Shavell, Accident Law, p. 73-74; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 93;
Posner, Economic Analysis, p. 151-152.
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omdat de marginale kosten van deze extra zorg niet opwegen tegen de opbrengst
namelijk de vermindering van de verwachte schade."*

De verschillen in de efficiente zorgniveaus van partijen kunnen ook gevolgen heb-
ben voor de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm door de rechter. Wanneer de rech-
ter bij de beoordehng van de aansprakelijkheid over voldoende informatie beschikt
omtrent de verschillen in kosten van zorg, is het mogelijk om de zorgvuldigheids-
norm tegen läge kosten te individualiseren. De rechter zou bijvoorbeeld een jonger
persoon eerder aansprakelijk kunnen houden voor een verkeersongeval dan een ou-
der persoon, hoewel aan beide individuen dezelfde objectieve nalatigheid kan wor-
den verweten. Een voorbeeld van dit laatste is de situatie waarin beiden als voetgan-
ger de straat willen oversteken. De oudere persoon zal zieh daarbij kunnen vergissen
in de snelheid van de aankomende auto, terwijl de jonge persoon de genoemde snel-
heid wel goed inschat, maar toch besluit over te steken. m JJ»O :- •» •.v,> \.K

De individuele classificatie van de zorgvuldigheidsnorm wordt begrensd door de
kosten die daarmee zijn gemoeid. Wanneer deze kosten hoger zijn dan de besparing
die met individualisering kan worden bereikt, zal een verdere differentiatie niet meer
optimaal zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de rechter een soort algemene zorgvul-
digheidsnorm zal opstellen, waarbij een gemiddeld optimaal zorgniveau voor een
groep individuen wordt geformuleerd. Deze zogenaamde "bonus pater familias'-
standaard, kan echter voor een deel van de groep te hoog zijn en voor een ander deel
te laag.™

Het voorgaande kan met behulp van een eenvoudig voorbeeld worden geillustreerd.
Daann wordt verondersteld dat de verwachte ongevalskosten 100 bedragen endat
verder drie categorieen van autobestuurders binnen een groep verkeersdeelnemers
van 30 jaar kunnen worden onderscheiden. Een eerste categorie bestuurders (A)
moet hoge zorg, kostprijs 120, aanwenden om een verkeersongeval te voorkomen.
Een tweede categorie bestuurders (B) kan tegen een kostprijs van 100 een verkeen-
ongeval vermijden. Een derde categorie bestuurders (C) behoeft minder zorg, kost-
prijs 80, aan te wenden om een verkeersongeval te voorkomen. Wanneer verder
wordt verondersteld dat de kostprijs van 100 eenheden zorg overeenstemt met een
gemiddeld zorgniveau dat gelijk is aan de juridische zorgvuldigheidsnorm, dan al-
len alleen de bestuurders in categorie B hieraan kunnen voldoen.

Voor de bestuurders in categorie A ligt deze zorgvuldigheidsnorm te hoog in ver-
houding tot hun efficiente zorgniveau. Zij kunnen alleen tegen hoge kosten (120) te'
ongevalsrisico verminderen. De personen die tot deze categorie behoren zijn bij-

7 1 4 . Zie Faure en Van den Bergh, RW, 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , p. 1112.
7 1 5 . Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 94 ; Shavell , Accident Law, p. 74; Fau-

re en Van den Bergh, R W , 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , p. 1112 -1113 . . ,, . . . . . . , . , . - . . . . .
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voorbeeld bestuurders die lijden aan een geestelijke of lichamelijke tekortkoming,
waardoor zij alleen tegen hoge zorgkosten een verkeersongeval kunnen vermijden.
De bestuurders in categorie C zijn gezonde, zeer ervaren, autobestuurders die tegen
läge kosten (80) hoge zorg kunnen aanwenden. De kostprijs voor naleving van de
zorgvuldigheidsnorm bedraagt voor hen slechts 80 eenheden. Voor de bestuurders in
categorie C geldt derhalve dat nun efficiente zorgniveau hoger ligt dan de juridische
zorgvuldigheidsnorm.'" - - ^ -''•' i* "> ' -' *" —•-• • '̂ - •it.i, ?.-

De gevo/gen
•i>*i^i r;v* s*i-f,riöij i s \ •.'.j?a..-vHJi-."'̂ ..i

De vaststelling van de zorgvuldigheid door de rechter, die voor een deel van de au-
tobestuurders van 30 jaar te streng is en voor een ander deel te ruim, heeft gevolgen
voor de beoordeling van de (fout)aansprakelijkheid. Hierbij wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat inachtneming van de zorgvuldigheidsnorm tegen een kostprijs
van 100 de autobestuurder van aansprakelijkheid bevrijdt. Bij een regel van foutaan-
sprakelijkheid zal deze zorgvuldigheidsnorm door zowel categorie B als C worden
nageleefd, waarmee zij aan aansprakelijkheid zullen ontsnappen. Voor een auto-
bestuurder in categorie A geldt dat hij alleen tegen relatief hoge kosten aan de zorg-
vuldigheidsnorm kan voldoen. Hij zal daarbij enerzijds kunnen kiezen voor aanspra-
kelijkheid, wanneer de kosten daarvan lager zijn dan naleving van de zorgvuldig-
heidsnorm. Anderzijds zal de bestuurder in categorie A ook kunnen besluiten tot een
activiteitswijziging.™ Indien de bestuurder in categorie A kiest voor aansprakelijk-
heid, zal voor hem een regel van foutaansprakelijkheid overgaan in een regel van ri-
sicoaansprakelijkheid. . . . . . . . . . .

Wanneer wordt uitgegaan van een regel van risicoaansprakelijkheid, zal de bestuur-
der in categorie B wederom de zorgvuldigheidsnorm in acht nemen om de verwach-
te ongevalskosten te reduceren. De bestuurder in categorie C zal echter het voor hem
efficiente niveau van zorg uitoefenen, dat hoger ligt dan de zorgvuldigheidsnorm."*

/O.2.J. Degevo/gen voor Aef acft'Wteitemveau . ? j , >: > •

De opstelling van een zorgvuldigheidsnorm door de rechter met betrekking tot een
bepaalde groep van autobestuurders heeft ook gevolgen voor het activiteitsniveau
van sommige bestuurders binnen de groep. Wanneer de rechter een relatief strenge

716. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 95-96; Shavell, Accident Law, p. 74-
75; Posner, Economic Analysis, p. 167-168; Diamond, JLS, p. 149-160; Faure en Van den
Bergh, RW, 1987-1988, p. 1113; Landes and Ponser, Economic Structure of Tort Law, p. 123-
131; Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 286-288. •• IÄL-VH ... .• •

717. Zie over dit laatste hiema in paragraaf 10.2.3.
718 Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 96. Zie ook Emons, Working Paper,

1991, p. 17-22.
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zorgvuldigheidsnorm vaststelt, kan een deel van de groep mogelijk worden weer-
houden om de activiteit autorijden uit te oefenen.'" Dit geldt bijvoorbeeld ten aan-
zien van de bestuurders in categorie A, die in het verkeer een hoog risico vormet
omdat zij alleen tegen hoge kosten aan de zorgvuldigheidsnorm kunnen voldoen.
Voor deze autobestuurders is het maatschappelijk gezien misschien niet wenselijk
om aan de activiteit autorijden deel te nemen, tenzij voor hen het nut daarvan
is dan de verwachte ongevalskosten.

De autobestuurder binnen categorie A die lijdt aan een lichamelijke of geestelijke
tekortkoming zal derhalve een prikkel kunnen hebben om zijn activiteit te wijzigen.
Hij vormt mogelijk een te hoog risico bij de deelname aan de activiteit autorijden,
met als gevolg dat de verwachte ongevalskosten (schade) zeer hoog zullen zijn, zon-
der dat een potentieel slachtoffer hierop invloed kan uitoefenen. Het gegeven dat de
betreffende autobestuurder kan worden aangezet tot meer zorg zal in deze situatie
geen verandering brengen. De autobestuurder kan, onder dreiging van een risicoaan-
sprakelijkheid, mogelijk alleen nog worden aangezet tot een activiteitswijziging,
waarbij hij in plaats van de auto bijvoorbeeld gebruik maakt van het openbaar ver-
v o e r - , . ... , . , . . . . . . . . , . . , . _ , , . . , „ , . , _ . .

• v . t f •.•••' • . . - • ; - • • . . . *

70.2.4. //er /reifen vaw 6e/?aaWe voorzorgsmaa/rege/en a;,-,? ••- •: ,

Een informatieprobleem dat Sterke samenhang vertoont met de vraag of überhaupt
aan een bepaalde activiteit wordt deelgenomen, heeft betrekking op de zogenaamde
'prior decisions'.™ Dit zijn voorzorgsmaatregelen die een individu besluit te nemen
alvorens een activiteit wordt uitgeoefend. Daarbij speelt mede een rol de informatie
waarover een individu beschikt omtrent het risico van een bepaalde activiteit. De
genoemde voorzorgsmaatregelen zijn daarnaast van invloed op de bekwaamheden
van een individu om een voldoende niveau van zorg aan te wenden op het moment
dat zieh een ongeval kan voordoen. Hiermee wordt derhalve, naast de kosten van
zorg en de verwachte ongevalskosten, een derde kostencomponent aan de analyse
toegevoegd, namelijk de kosten van het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Een voorbeeld van een voorzorgsmaatregel die van invloed kan zijn op de verminde-
ring van het ongevalsrisico, is het al of niet gebruiken van alcohol voordat met de
auto aan het verkeer wordt deelgenomen. Een autobestuurder die geen alcohol ge-

719. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 96; Shavell, Accident Law, 75.
720. Faure en Van den Bergh, RW, 1987-1988, p. 1117-1118 gebruiken in dit verband het voorbetM

van een hartpatient die het advies van zijn dokter, om niet in de auto te stappen, in de wind sW
en toch de weg opgaat en als gevolg van een hartaanval een verkeersongeval veroorzaakt. I*
hartpatient zal in dit geval nooit de gemiddelde zorg uit kunnen oefenen, zodat hij een rik
heeft om van activiteit te veranderen en bijvoorbeeld de bus te nemen.

721. Shavell, Accident Law, p. 77.
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bruikt zal waarschijnlijk goed in staat zijn om zorgvuldig aan het verkeer deel te
nemen. Een automobilist die zichzelf in staat acht om, na het gebruik van alcohol,
aan het verkeer deel te nemen, zal echter, objectief gezien, de kans op een ongeval
sterkkunnen verhogen. .....̂  ;;,„':•..v<:-.-*-..->;-i ,,< ^...^A-si; -̂ H »tv c;-<>i«rT :̂i »A j»fl

De vraag is of een automobilist, in het kader van het treffen van een voorzorgs-
maatregel, kan worden aangezet tot zorgvuldig gedrag. Daarbij kan gebruik worden
gemaakt van een unilateraal ongevalsmodel, waarin wordt verondersteld dat de kos-
ten van voorzorg 3 eenheden bedragen en waarbij de automobilist door uitoefening
van voorzorg de kans op een ongeval met een verwachte schade van 100, met 8%
kan reduceren. Dit betekent dat de autobestuurder zal besluiten om de voorzorgs-
maatregel uit te oefenen. De marginale opbrengst van 8 eenheden is immers hoger
dan de marginale kosten van zorg van 3 eenheden. Volgens Shavell zullen bepaalde
voorzorgsmaatregelen derhalve slechts efficient zijn: ,,̂ , . ^ ^ ••;-'» ioffijj, :...„•.•• -*,

'not only if its costs is sufficiently low, but also if its effect on the ability to
take care results in a sufficiently high reduction in expected total accident

' costs'.™

In aansluiting op het voorgaande kan verder worden verondersteld dat de efficiente
zorg gelijk is aan de juridische zorgvuldigheidsnorm, die overeenstemt met het ni-
veau van autorijden in nüchtere toestand. Dit heeft tot gevolg dat de automobilist zal
worden aangezet om geen alcohol te gebruiken, waarmee hij zowel een efficient
zorgniveau als een optimale voorzorgsmaatregel uitoefent en derhalve niet aanspra-
kelijk kan worden gesteld.

Wanneer de automobilist geen voorzorgsmaatregel treft en wel besluit om na het ge-
bruik van alcohol met de auto aan het verkeer deel te nemen, zullen voor hem de
kosten om de zorgvuldigheidsnorm (nuchter autorijden) in acht te nemen hoog oplo-
pen. Wanneer, in het kader van het eerder gegeven voorbeeld, de kosten van voor-
zorg 3 bedragen en de kosten van zorg 4 eenheden, zal de autobestuurder, tegen tota-
le kosten van 7 eenheden, zorg uitoefenen. Daarmee kan hij een verwachte aanspra-
kelijkheid van 10 eenheden reduceren tot 2 eenheden. De marginale opbrengst daar-
van is hoger (8) dan de totale kosten van zorg en voorzorg (7). De automobilist zal
in dit geval besluiten om geen alcohol te nuttigen alvorens hij met de auto aan het
verkeer deelneemt.™

'22. Shavell, Accident Law, p. 77-78.
'23. Shavell, Accident Law, p. 76-77.
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1 1 . C o n c l u s i e V : N o g m a a l s f o u t - e n r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d
v e r g e l e k e n ; " - • -;- •.,.-:,..,-..,,.-;-.,,-.^..,,

Bij de bespreking van het unilaterale respectievelijk bilaterale ongevalsmodel is uit-
gegaan van de veronderstelling dat de juridische zorgvuldigheidsnorm optimaal kan
worden bepaald. Naar aanleiding van de analyse in de vorige paragraaf kan echter
worden gesteld dat fouten en onzekerheden ertoe kunnen bijdragen dat de rechter
moeite heeft om de optimale zorgvuldigheidsnorm vast te stellen. Daarnaast worden
de mogelijkheden voor de rechter om voor elke dader en slachtoffer een zelfde zorg-
vuldigheidsnorm vast te stellen beperkt door verschillen in kennis en bekwaamheden
van dader en slachtoffer. Tenslotte zijn dader en slachtoffer in bepaalde situaties niet
in Staat om de optimale zorg uit te oefenen. Dit kan het gevolg zijn van onoplettend-
heid bij de dader of het slachtoffer maar ook van onzekerheden met betrekking tot
de zorgvuldigheidsnorm, waardoor zij verzuimen om bepaalde zorgmaatregelen te
treffen.

De genoemde informatieproblemen ten aanzien van de zorgvuldigheidsnorm en de
Problemen bij de classificatie van zorgniveaus kunnen leiden tot situaties waarin een
dader eerder aansprakelijk wordt gehouden of bij een geringe zorg aan aanspra-
kelijkheid kan ontsnappen. De rechter kan echter door de formulering van een alge-
mene zorgvuldigheidsnorm ook bereiken dat een verkeersdeelnemer besluit om zijn
activiteit te wijzigen. Daarnaast is een verband geconstateerd russen fout en risico
dat mede tot uiting komt in de schadevergoeding. Bij een regel van risicoaansprake-
lijkheid zal de automobilist rekening houden met de schade die door de uitoefening
van zijn activiteit kan worden veroorzaakt. Binnen een regel van foutaansprakelijk-
heid zal de autobestuurder tot op zekere hoogte ook rekening houden met de ver-
wachte schade die met de uitoefening van zijn activiteit gepaard gaat, omdat hij het
risico loopt om (fout)aansprakelijk te worden gesteld."* .„.; . .- . . ' . , , ;

Naar aanleiding van de analyse van de classificatie van zorgniveaus en de informa-
tieproblemen ten aanzien van de zorgvuldigheidsnorm, zullen in deze paragraafde
verschillende aansprakelijkheidsregels nogmaals worden vergeleken. Bij een regel
van risicoaansprakelijkheid is de autobestuurder in beginsel gehouden de schade van
de fietser te vergoeden. De automobilist zal derhalve streven naar een minima-
lisering van de totale ongevalskosten, waarbij hij een voor hem optimaal zorg- en
activiteitsniveau zal aanwenden. De autobestuurder zal ook de juiste voorzorgs-
maatregelen treffen, bijvoorbeeld geen alcohol gebruiken voordat hij aan het verkeer
deelneemt. Wanneer derhalve alleen rekening wordt gehouden met het gedrag van

724. Shavell, Accident Law, p. 83-84; Cooter, Journal of Economic Perspectives, 1991, p. 24-25.
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de autobestuurder dan zal een regel van risicoaansprakelijkheid tot een efficiente
uitkomst leiden.

In een bilaterale ongevalssituatie zal, rekening houdend met het gedrag van het
slachtoffer, ten aanzien van zowel een regel van risicoaansprakelijkheid met een ab-
soluut eigen schuldverweer als een gewone regel van foutaansprakelijkheid onze-
kerheid kunnen ontstaan met betrekking tot de bepaling van de zorgvuldig-
heidsnorm. Dit kan met betrekking tot het eigen schuldverweer bijvoorbeeld tot ge-
volg hebben dat de fietser teveel of te weinig zorg uitoefent. Een zelfde probleem
doet zieh voor bij een regel van foutaansprakelijkheid, waarbij zowel het niveau van
zorg van het slachtoffer als dat van de dader optimaal moet worden bepaald. Dit be-
tekent dat de toevoeging van het onzekerheidselement bij de bepaling van de zorg-
vuldigheidsnorm de vergelijking tussen risicoaansprakelijkheid en foutaansprake-
lijkheid verder zal compliceren, waarbij een vergelijking tussen deze aansprakelijk-
heidsregels sterk afhankelijk is van het belang dat aan bepaalde factoren van onze-
kerheid wordt gehecht.

Wanneer bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de verschillen in bekwaamhe-
den tussen dader en slachtoffer en de rechter steh de zorgvuldigheidsnorm gelijk met
die van een grote groep daders of slachtoffers, zullen er personen zijn voor wie deze
norm te hoog dan wel te laag is. Daarbij is het mede van belang ten aanzien van wel-
ke soort activiteit een aansprakelijkheidsoordeel moet worden gegeven. Wanneer in
dat kader de deelname aan het verkeer als uitgangspunt wordt genomen, kan worden
gesteld dat bijvoorbeeld autorijden een groter gevaar meebrengt dan fietsen. Daarbij
zal van een autobestuurder een grotere zorgvuldigheid kunnen worden geeist dan
van een fietser. In de vorige paragraaf is aan de hand van een aantal voorbeelden
aangetoond dat niet elke autobestuurder in Staat zal zijn om hetzelfde zorgniveau aan
te wenden. Dit heeft tot gevolg dat in situaties, waarin een autobestuurder niet aan
een bepaalde zorgvuldigheidsnorm kan voldoen, hij mogelijk gedwongen wordt om
zijn activiteit te wijzigen en in plaats van met de auto zieh met het openbaar vervoer
te verplaatsen.

Aan de kant van de fietser lijkt een zekere differentiatie echter ook onvermijdelijk.
Somrruge fietsers zijn zieh, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of tengevolge van een
uchamelijke tekortkoming, in veel gevallen niet bewust van de gevaren van het auto-
verkeer. In de vorige paragraaf is het voorbeeld genoemd van een ouder persoon, die
soms meer moeite heeft om de snelheid van een aankomende auto juist in te schatten
dan een jonger individu. Een andere categorie heeft betrekking op de groep jonge
hinderen, die zieh gezien hun leeftijd vaak niet bewust zijn van de gevaren van het
autoverkeer en daarnaast ook niet in Staat zijn om zieh bij hun verkeersdeelname in

'25. Shavell, Accident Law, p. 84-85.
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alle situaties zorgvuldig te gedragen."'' Binnen de groep fietsers bevinden zieh der- 1
halve ook categorieen, voor wie de zorgvuldigheidsnorm te streng kan zijn.

12. Aigehele conclusie van de economische analyse van het •
' aansprakelijkheidsrecht in het licht van de centrale

probleemstelling , ,"••;

In dit hoofdstuk is het aansprakelijkheidsrecht geanalyseerd. Daarbij lag de nadruk I
op de vraag welke aansprakelijkheidsregel de automobilist en de fletser kan aanzet- i
ten tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau. In dat kader is geconcludeerd dat het
sterk afhangt van de omstandigheden aan welke aansprakelijkheidsregel de voorkeur i
wordt gegeven. Verder stond binnen de analyse van het aansprakelijkheidsrecht me! i
name de preventiedoelstelling centraal, terwijl in het kader van de probleemstelling
ook de vraag dient te worden beantwoord in hoeverre aansprakelijkheidsregels tot ;
een optimale compensatie van verkeersslachtoffers kunnen leiden. In hoofdstuk 4 is j
dit uitgewerkt aan de hand van het door Calabresi gemaakte onderscheid in onge-
valskosten.'" Dit onderscheid heeft betrekking op de primaire ongevalskosten, die
verband houden met preventie, de seeundaire ongevalskosten, die zien op een opti-
male spreiding van de schade en de tertiaire kosten die samenhangen met de adrnini-
stratieve kosten van een bepaald aansprakelijkheidsregime.

In deze slotparagraaf zal derhalve aan de hand van het onderscheid in onge-
valskosten worden nagegaan welke aansprakelijkheidsregel, risicoaansprakelijkheid
met een absoluut eigen schuldverweer of een gewone foutaansprakelijkheid,™ in
theorie tot een optimale preventie en compensatie kan leiden, rekening houdend met <
de administratieve kosten. Daarnaast gaat het om de theoretische vraag waar de mi-
nimalisering van de som van deze ongevalskosten kan worden gevonden.

12.1. PRIMAIRE ONGEVALSKOSTEN

In dit hoofdstuk is, als gezegd, vooral uitgegaan van de preventieve werking van
aansprakelijkheidsregels. Deze doelstelling stemt overeen met de minimalisering

726. Zic C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakeiijkheid, p. 216-219; C.C. van Dam.
, i Kwartaalbericht Nieuw BW, 1990, p. 94; Faure en Van den Bergh, RW, 1987-1988, p. 1U*

Mackaay.NJB, 1980, p. 816.
727. Calabresi, Costs of Accidents, p. 24-31. Zieparagraaf 2.2 van hoofdstuk 4.
728. In een eerdere fase van de analyse is gesteld dat de toevoeging van een absoluut of gradual ei-

gen schuldverweer aan een regel van foutaansprakelijkheid en een gradueel eigen schuldverw»
aan een regel van risicoaansprakelijkheid economisch gezien geen additionele bijdrage levert a»
de prikkels van zorg bij de autobestuurder en de fietser ten opzichte van de hier genoemde aw
sprakelijkheidsregels. Zieparagraaf 8.2 van dit hoofdstuk. . - '
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van de primaire ongevalskosten, die ook wel worden omschreven als de som van de
ongevalskosten en de kosten om ongevallen te voorkomen.™

Binnen het kader van deze preventiedoelstelling van verkeersongevallen, kan wor-
den gesteld dat een regel van risicoaansprakelijkheid de voorkeur heeft wanneer het
van belang is om het gedrag van de automobilist te controleren. Een ander argument
voor een risicoaansprakelijkheid is mogelijk het gevaar dat het rijden met een auto
meebrengt. De automobilist wordt hierbij aangezet tot een optimaal zorg- en activi-
teitsniveau.

In het bilaterale model van het verkeersongevallenrecht wordt echter ook belang ge-
hecht aan de rol van de fietser. Dit betekent dat de toevoeging van een absoluut
eigen schuldverweer, waarbij de aansprakelijkheid van de automobilist geheel ver-
valt indien de fietser de zorgvuldigheidsnorm niet naleeft, nodig is om de fietser aan
te zetten tot een optimaal zorgniveau. Het nadeel van een absoluut eigen schuldver-
weer is echter dat de fietser geen prikkel heeft om een optimaal activiteitsniveau aan
te wenden. Wanneer de rechter echter in Staat is om tegen läge kosten te differentie-
ren naar zorgniveaus of een strenge algemene zorgvuldigheidsnorm formuleert, kun-
nen bepaalde fietsers worden gedwongen nun activiteit te wijzigen.

Wanneer het maatschappelijk gezien belangrijker is om het gedrag van de fietser te
controleren, zal een gewone regel van foutaansprakelijkheid efficient kunnen zijn.
Deze aansprakelijkheidsregel zal de automobilist aanzetten tot een optimaal zorgni-
veau en de fietser tot zowel een optimaal zorg- als activiteitsniveau. Het nadeel van
een gewone regel van foutaansprakelijkheid is dat de automobilist,bij naleving van
de zorgvuldigheidsnorm, geen optimaal activiteitsniveau zal uitoefenen.

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat voor wat betreft
de vermindering van de primaire ongevalskosten geen definitieve keuze kan worden
gemaakt tussen een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer en
een gewone foutaansprakelijkheid. De eerste aansprakelijkheidsregel zal een lichte
voorkeur genieten, wanneer het vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijker wordt
gevonden om de gevaren van het autoverkeer te sturen, dan dat de fietser wordt aan-
gezet tot een optimaal activiteitsniveau.

1 2 . 2 . S E C U N D A I R E O N G E V A L S K O S T E N j . , « , - • • : ••*• » ; ; .v . : s - . . •.;-•

Een tweede element binnen de minimalisering van de totale maatschappelijke onge-
valskosten heeft betrekking op de optimale spreiding van de schade, waarvan de
compensatie van het verkeersslachtoffer een onderdeel vormt. In deze paragraaf zal

Zie Calbresi. YU, 1975, p. 656.
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derhalve de minimalisering van de secundaire ongevalskosten in verband met dc I
preventie van aansprakelijkheidsregels aan de orde komen. In dat kader zal achter- !
eenvolgens aandacht worden besteed aan de optimale compensatie van het slachtof-
fer, de insolventie bij de dader en de distributionele gevolgen van de keuze voor een
bepaalde aansprakelijkheidsregel. Daarbij geldt nog steeds de veronderstelling dat
de aanwezigheid van een verzekering geen rol speelt. j

72.2.7. Opftma/e compensate van Aef ver&eerss/acntoj^er ; ,» J

Een regel van risicoaansprakelijkheid zal aan de automobilist prikkels geven tot een i
optimaal zorg- en activiteitsniveau en het slachtoffer een integrale vergoeding van i
zijn schade kunnen garanderen. De toevoeging van een absoluut eigen schuldver- i
weer is echter nodig om de fietser niet enkel aan te zetten tot optimaal zorgniveau, !
maar ook tot inspanningen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken wanneer zieh i
een ongeval heeft voorgedaan.™ 3

TTT:- -»Wirt- U>Hi-,» n-.-.- 'i«;;'-!": t.k i,;;, in, ^
•i

Een gewone regel van foutaansprakelijkheid heeft het nadeel dat het verkeers- ]
slachtoffer niet in alle gevallen zijn schade vergoed krijgt. Wanneer de automobilist j
bij deze regel de zorgvuldigheidsnorm in acht heeft genomen, zal hij, mits de rechter ;
volledig is geinformeerd omtrent de zorgstandaard, van aansprakelijkheid en derhal- ]
ve van het betalen van schadevergoeding zijn bevrijd. De fietser zal, wetende dat hij
nu geen vergoeding ontvangt, optimale prikkels hebben tot het volgen van een opti- <
maal zorgniveau en tot een beperking van zijn schade. Vanuit het oogpunt van com- i
pensarie geldt derhalve dat een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen i
schuldverweer eerder een vergoeding van de schade aan het slachtoffer kan garande- ;
ren dan een gewone regel van foutaansprakelijkheid. '

j
72.2.2. Z)e /«v/oe</ van j/woMi6///teJ/ van ae aM/o/noü/w/ op ae prevenfte ]

j

Hiervoor is uitgegaan van de veronderstelling dat de automobilist de schade van het ;
slachtoffer integraal kan vergoeden. Er kan echter sprake zijn van insolventie aan dc ]
zijde van de automobilist, waardoor hij niet aan zijn vergoedingsplicht kan voldoen. ;
Deze onvermogendheid bij de automobilist zal, afhankelijk van de omvang van de *
schade en het type aansprakelijkheid, een negatieve invloed kunnen hebben op de :
prikkels van zorg. De automobilist zal bij insolventie de omvang van de aansprake-
lijkheid die zijn vermögen te boven gaat gelijk stellen met de aansprakelijkheid die j
met zijn vermögen overeenkomt. Wanneer de automobilist met een vermögen van j
3.000, aansprakelijk wordt gehouden voor een schade van 10.000, zal hij dit bedrag ;
van een gelijk niveau beschouwen als zijn vermögen van 3.000. Dit zal tot gevolg

730. Zie Shavell, Accident Law, p. 144-146 over de mogelijkheden tot beperking van de schade a» ,]
de zijde van het slachtoffer. ™a
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hebben dat de automobilist enerzijds een te hoog activiteitsniveau uitoefent en an-
deßijds te weinig prikkels van zorg heeft."'

Veronderstel dat de kans op een ongeval met een verwachte schade van 100 kan
worden gereduceerd van 25% naar 15%. Indien de kosten van zorg 5 eenheden be-
dragen, zal het aanwenden van zorg voor de automobilist optimaal zijn. De margina-
le opbrengst van de uitoefening van zorg (25-15=10) is immers hoger dan de margi-
nale kosten (5). Bij een regel van risicoaansprakelijkheid zal een automobilist met
een lager vermögen dan 50 echter geen prikkel hebben om zorg uit te oefenen, om-
dat de marginale opbrengst (12,5 (25%x50) minus 7,5 (15%x50)=5) bij dit vermö-
gen gelijk is aan de marginale kosten (5).

Bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid kan de automobilist aansprake-
lijkheid vermijden door het aanwenden van optimale zorg. In het gegeven voorbeeld
zal de automobilist geen prikkel van zorg hebben wanneer zijn vermögen minder
dan 20 bedraagt. Bij dit vermögen is de kans om aansprakelijk te worden gesteld in
verhouding tot zijn vermögen (25%x20=5) gelijk aan de kosten van zorg (5). Bij een
gewone regel van foutaansprakelijkheid zal de automobilist bij een lager vermögen,
evenals bij een regel van risicoaansprakelijkheid, derhalve een prikkel hebben om
geen zorg aan te wenden. De automobilist heeft bij een gewone foutaansprakelijk-
heid een belangrijker argument om efficiente zorg uit te oefenen. Daarmee kan hij
immers geheel aan aansprakelijkheid ontsnappen."*

De insolventie aan de zijde van de automobilist heeft ook gevolgen voor zijn activi-
teitsniveau. Bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid geldt, ook bij de afwe-
zigheid van insolventie, dat de automobilist door het uitoefenen van optimale zorg
van aansprakelijkheid is bevrijd, waardoor hij geen motief heeft om een optimaal ac-
tiviteitsniveau aan te wenden. Wanneer de automobilist bij een regel van risicoaan-
sprakelijkheid, gegeven de negatieve verhouding tussen zijn vermögen en de totale
ongevalskosten, geen prikkel heeft om zorg uit te oefenen, zal hij ook geen optimaal
activiteitsniveau aanwenden. De automobilist zal immers zijn activiteit opvoeren zo-
lang zijn nut, in casu zijn vermögen, hoger is dan de som van de kosten van zorg en
de verwachte ongevalskosten/"

Met betrekking tot de bovenbeschreven unilaterale ongevalssituatie kan derhalve
worden gesteld dat bij insolventie van de autobestuurder een gewone regel van fout-
aansprakelijkheid op het terrein van de preventie tot een betere uitkomst leidt dan
een regel van risicoaansprakelijkheid.

. .'••JO' r ^ - . f . s « . i . r •! ^ ' . l . ^ i V . •"! -w.v -.- .; ^ • • b i i t ; ; ' . • . . > < ! : <

731. Shavell, IRLE, 1986, p. 45.
732. Zie hierover Shavell, Accident Law, p. 167-169; Landes and Posner, JLS, 1984, p. 421; Shavell,

IRLE, 1986, p. 46-49; Beard, RJE, 1990, p. 626-634.
733. Landes and Posner, JLS, 1984, p. 422.
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De gevolgen van de insolvente bij de automobilist kunnen als volgt worden vertaald ^
naar de positie van de fietser, in het bijzonder met betrekking tot de vergoeding van I
zijn schade. Bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen I
schuldverweer geldt dat de fietser, afhankelijk van het vermögen van de automobi-
list, vermoedelijk nog wel een deel van zijn schade vergoed krijgt, mits hijzelf aan
de zorgvuldigheidsnorm heeft voldaan. De fietser zal derhalve een prikkel blijven
behouden om zorg aan te wenden ten behoeve van een beperking van zijn verwachte 1
schade. Bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid zal de automobilist door na- I
leving van de zorgvuldigheidsnorm van aansprakelijkheid zijn bevrijd. Dit betekent i
dat de fietser in een dergelijke situatie van een vergoeding van zijn schade blijft ver-
stoken. Hij zal echter wel worden aangezet tot een optimaal zorgniveau om zijn
verwachte schade zoveel mogelijk te vermijden. i

" " " ' " ' ' ' " " " "••" i

722.5. Z)tf/ri6ufione/e gevo/gen vaw rfe £e«ze voor een aanjpraie/y^ejdirege/ •;

De keuze voor een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer of i
een gewone regel van foutaansprakelijkheid is ook van invloed op de verdeling van •
inkomens bij de automobilist en de fietser. Deze distributionele gevolgen verschillen ;
al naar gelang de uitgeoefende zorg door de automobilist en de fietser. Ten aanzien :
van een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer kan
worden gesteld dat de schade in alle gevallen door de automobilist zal worden ge- i
dragen, tenzij de fietser minder dan de vereiste zorg heeft uitgeoefend. Bij een ge-
wone regel van foutaansprakelijkheid geldt dat de fietser zijn eigen schade draagt, ;
tenzij de automobilist, ongeacht het gedrag van de fietser, de zorgvuldigheidsnorm I
niet naleeft. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een risicoaansprakelijkheid met j
een absoluut eigen schuldverweer op het terrein van de inkomensverdeling vooral in
het voordeel van de fietser zal werken, wanneer hij ervan uit mag gaan dat hij in de
meeste gevallen zijn schade krijgt vergoed. Bij een gewone foutaansprakelijkheid is
dit omgekeerd, omdat de fietser, afhankelijk van het gedrag van de automobilist,
veelal zijn eigen schade moet dragen.™ •*^r,.^..-,!j:-'irjj.', ,<••-•-• ^ fs

12.3. TERTIAIRE (ADMINISTRATIVE) ONGEVALSKOSTEN -. ,^

In het kader van de minimalisering van de totale maatschappelijke kosten van ver-
keersongevallen, zal in deze paragraaf worden onderzocht welke invloed de admim-
stratieve kosten in theorie hebben op de vermindering van de primaire en secundaire
ongevalskosten en omgekeerd. Deze tertiaire kosten kunnen worden onderverdeeld
in de kosten die verband houden met het aantal aansprakelijkheidsprocedures, en de
informatiekosten die betrekking hebben op het onderzoek dat de rechter moet ver-
richten om tot een oordeel over de aansprakelijkheid te kunnen komen.

734. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 97-98.
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Ten aanzien van de informatiekosten kan worden gesteld dat een gewone regel van
foutaansprakelijkheid leidt tot hoge kosten omdat de rechter voor de automobilist
moet onderzoeken in hoeverre de door hem uitgeoefende zorg overeenstemt met de
zorgvuldigheidsnorm. Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer heeft het voordeel dat een dergelijk onderzoek met betrekking tot het
gedrag van de automobilist niet nodig is. Daartegenover Staat dat de werkelijk uitge-
oefende zorg van de fietser wel moet worden beoordeeld. ^iouseo -ji.i ru:L irio-Hiay

Met betrekking tot de omvang van de kosten van aansprakelijkheidsprocedures
wordt in het economisch model gesteld dat een regel van risicoaansprakelijkheid met
een absoluut eigen schuldverweer tot meer procedures aanleiding kan geven, aange-
zien mogelijk elk verkeersongeval tot een gang naar de rechter leidt. Bij een gewone
regel van foutaansprakelijkheid zal alleen een procedure worden aangespannen, om-
dat de automobilist in beginsel minder dan de efficiente zorg heeft aangewend. Tij-
dens een gerechtelijk geschil zal echter de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm
voor de automobilist en fietser kostenverhogend kunnen werken, terwijl dit bij een
risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer alleen voor de uitge-
oefende zorg van de fietser geldt."*

• n i . : t . r / ' ! - s a ' i i : n , > . • • • . - • ; ••-•. . • : • • . • . • • : • - , • • • • • . - • . . • • - > - v ••'

Samenvattend kan worden gesteld dat in theorie de toepassing van een regel van ri-
sicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer tot meer rechtsge-
dingen leidt, terwijl bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid de gemiddelde
kosten per rechtszaak hoger zijn."' Hieruit kan worden afgeleid dat, wanneer reke-
ning wordt gehouden met de administratieve kosten, de keuze voor een bepaalde
aansprakelijkheidsregel afhangt van de vraag welke kostenbesparing vanuit maat-
schappelijk oogpunt het meest gewenst is. Wanneer een groter belang wordt gehecht
aan een besparing op de informatiekosten zal de voorkeur uitgaan naar een regel van
risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer; een gewone regel van
foutaansprakelijkheid zal prevaleren wanneer de minimalisering van de gerechtskos-
ten als doelstelling wordt gehanteerd. . .,. . . . . . , ;:..,.,- , . . , , , „

Met Shavell kan derhalve worden gesteld dat: -••..">•?..-• ..

'In sum, then, the comparison of the size of administrative costs under the two
forms of liability is ambiguous as a theoretical matter'.'"

735. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 98-99; Landes and Posner, Economic
Structure of Tort Law, p. 65-66; Landes and Posner, Georgia Law Review, 1981, p. 874-875;
Cooter and Ulen, Law and Economics, p. 288-290; Polinsky, Introduction, p. 50-51.

736. Shavell, Accident Law, p. 264. , , _ . . . . _ .. „ — , ,.-. ,
'37. Shavell, Accident Law, p. 264. :." v ••-, <., ••;: ; . • : • : :
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12.4. SLOTBESCHOUWINGEN i.-,-?U}'-.'. ««:> . -müü

Resumerend kan worden gesteld dat het sterk van de omstandigheden afhangt of een
voorkeur wordt uitgesproken voor een gewone foutaansprakelijkheid dan wel eenri-
sicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer. In het kader van de
primaire ongevalskosten is, uitgaande van de opvatting dat een groter belang wordt
gehecht aan de controle van de gevaren van het autoverkeer dan van het fietsverkecr,
een lichte voorkeur gegeven aan een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer. De combinatie van de primaire en de secundaire ongevalskosten
heeft geleerd dat een gewone regel van foutaansprakelijkheid de automobilist ende
fietser meer zal aanzetten tot een optimaal zorgniveau, terwijl de compensatie van de
fietser bij een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer beter is
gegarandeerd dan bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid. Ten aanzien van
de tertiaire kosten geldt dat voor wat betreft de vermindering van de kosten van aan-
sprakelijkheidsprocedures een gewone regel van foutaansprakelijkheid de voorkeur
heeft, terwijl ten behoeve van een reductie van de informatiekosten een regel van ri-
sicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer tot een betere uitkomst
leidt dan een gewone regel van foutaansprakelijkheid. De administratieve kosten
kunnen overigens bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid lager zijn dan bij
een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer. Dit is het geval
wanneer in het kader van de distributionele gevolgen wordt uitgegaan van de veron-
derstelling dat de fietser bij een gewone foutaansprakelijkheid in de meeste gevallen
zijn eigen schade moet dragen, omdat de automobilist voldoet aan de zorgvuldig-
heidsnorm, waardoor er weinig verplaatsing van schade zal plaatshebben.™

De conclusies ten aanzien van de economische analyse van het aansprake-
lijkheidsrecht hebben nog een voorlopig karakter. Met name ten aanzien van de ad-
ministratieve kosten, de insolventie van de automobilist en de distributionele gevol-
gen van aansprakelijkheid is verondersteld dat de aanwezigheid van een verzekering
geen rol speelt. In het volgende hoofdstuk zal daarom de economische analyse van
het verkeersongevallenrecht worden uitgebreid met een tweede juridisch instrument,
namelijk de verzekering.

Si : ';

738. ZieCalabresi, YU, 1975, p. 666,noot22.
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Hoofdstuk 6: De economische analyse van risico en
verzekering ei

*» oaten ri>j • mechanismen

1. Inleiding

verzekering en andere compensatie- ,„ ! ' Ü

In het vorige hoofdstuk is een economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht
gegeven. Daaruit is naar voren gekomen dat een risicoaansprakelijkheid met een ab-
soluut eigen schuldverweer en een gewone foutaansprakelijkheid niet tot een opti-
male preventie en compensatie van verkeersongevallen leiden. Binnen de analyse
van het aansprakelijkheidsrecht is verondersteld dat dader en slachtoffer ongevoelig
zijn voor het ongevalsrisico. Wanneer deze veronderstelling van risiconeutraliteit
wordt genuanceerd, zal moeten worden onderzocht op welke wijze partijen kunnen
worden beschermd tegen de risico's van het ontstaan en de gevolgen van een onge-
val. Daamaast moeten dader en slachtoffer hun risico kunnen afwentelen op een
derde. Dit kan onder andere door middel van het afsluiten van een verzekeringsover-
eenkomst. In dit hoofdstuk wordt daarom het tweede juridische instrument, namelijk
de verzekering, binnen de economische analyse ge'introduceerd. Daarbij zal de vraag
centraal staan welke invloed de verzekeringsovereenkomst kan hebben op het ge-
drag van de verkeersdeelnemer en op de efficientie van aansprakelijkheidsregels."'

In paragraaf 2 zal, in de veronderstelling van de afwezigheid van een verzekering,
worden ingegaan op de economische analyse van risico. Daarbij zal worden nage-
gaan welke houding een individu ten opzichte van het risico kan hebben en zal wor-
den ingegaan op de vraag op welke wijze hij dit risico kan afschuiven wanneer er
geen mogelijkheid tot verzekeren zou bestaan.

In paragraaf 3 wordt, in het kader van de economische theorie van verzekering, de
vraag beantwoord waarom individuen zieh verzekeren en welke positieve en nega-
tieve effecten de aanwezigheid van een verzekering mee kan brengen. Vervolgens
zal in het kort het belang van een optimaal functionerende verzekeringsmarkt wor-
den geschetst, waarna een overzicht zal worden gegeven van de verschallende soor-
ten verzekeringen.

'*"• De economische analyse van risico en verzekering is onder andere uitgewerkt door: Faure en
Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 101-141; Shavell, Accident Law, p. 186-245;
Polinsky, Introduction, p. 53-58 en 67-74; C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprake-
lijkheid, diss., p. 205-245; Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 16-47; Endres, Ökono-
mische Grundlagen des Haftungsrecht, p. 174-190. Daamaast zal gebruik worden gemaakt van
aanverwante artikelen die bepaalde deelonderwerpen binnen de economische analyse van verze-
kering verder uitdiepen.
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In paragraaf 4 zal worden ingegaan op een tweetal informatieproblemen, die binnen
de economische theorie van verzekering een belangrijke rol spelen, namelijk 'moral
hazard' en 'anti-selection'. Naast een omschrijving van deze begrippen bevat deze
paragraaf een mogelijk antwoord op de vraag welke preventieve instrumenten een
verzekeraar heeft om deze informatieproblemen te beperken.

In paragraaf 5 staat de regulering van verzekeringsmarkten centraal. Daarbij zullen
onder andere de theorie van de verplichte verzekering en de wettelijke beperking
van de aansprakelijkheid aan de orde komen. Vervolgens zal in het kader van de
economische analyse van verzekeringsmarkten aandacht worden besteed aan het be-
lang van concurrentie respectievelijk de economische gevolgen van een concentratie
op de verzekeringsmarkt.

In paragraaf 6 wordt een theoretische analyse van alternatieve compensatiemecha-
nismen gepresenteerd. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar een schadefonds voor
slachtoffers van een ongeval en naar de zogenaamde no-fault verzekering die sinds
de jaren 70 van de vorige eeuw in met name Noord-Amerika opgeld doet.

In paragraaf 7 zal worden teruggekoppeld naar hoofdstuk 5 en wordt de vraag be-
antwoord of de conclusies ten aanzien van de economische analyse van het aanspra-
kelijkheidsrecht onder invloed van de aanwezigheid van een verzekering moeten
worden gewijzigd. Daarbij zal blijken dat de keuze voor een bepaalde aansprakelijk-
heidsregel mede van invloed is op de aanwezigheid van verschillende soorten verze-
kering. In de woorden van Sha veil: . - : ..: I. »;,,..,-( ... ,„ ,,s,

, i 'The allocation of risk associated with the use of a liability rule depends on
insurance coverage, and the latter depends on the liability rule since the rule
determines in part the risks parties face'.™"

In paragTaaf 8 volgt tenslotte een algehele conclusie van de economische analyse
van aansprakelijkheid en verzekering in het licht van de centrale probleemstelling.
Daarbij wordt de vraag wordt beantwoord welke combinatie van aansprakelijkheid
en verzekering kan leiden tot een vermindering van de primaire, secundaire en ter-
tiaire ongevalskosten.

. ! • > " ' . , • " ! • - • • 5 . ' . • ' .

740. Shavell, BJE, 1982, p. 120.



£>e economise a/ia/yse van ra/co en verzefenng 215

2. De economische analyse van risico v rs-s-,; k , - ;̂ d:
• ' • • • • • • ; . > , ; . . . f V

2.1. DE HOUDING VAN PARTIJEN TEN AANZIEN VAN RISICO
' 'r. -.iirt r? i

Binnen de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht is onder andere uit-
gegaan van de veronderstelling dat dader en slachtoffer neutraal staan ten opzichte
van het ongevalsrisico. In werkelijkheid zal een individu zieh echter willen be-
schermen tegen bepaalde gevaren. Ten aanzien van de risico's in het verkeer kan bij-
voorbeeld worden gesteld dat een fietser niet zonder links of rechts te kijken een
drukke verkeersweg zal oversteken. Een fietser zal trachten te voorkomen dat hij
door een auto wordt aangereden. Een automobilist zal zieh eveneens bewust kunnen
zijn van het ongevalsrisico, wanneer hij bij dichte mist of gladheid zijn snelheid
aanpast aan de omstandigheden. Dit betekent dat ten aanzien van het verkeers-
ongevallenrecht kan worden verondersteld dat een fietser en een automobilist een af-
keer hebben van risico, ofwel risicoalvers zijn. Naast deze risiconeutraliteit en risi-
coaversie wordt in de economische analyse een derde vorm onderscheiden. Deze
kan het best worden omschreven als een houding, waarbij een individu een voorkeur
heeft voor risico.'""

Met behulp van een eenvoudig voorbeeld kunnen de verschillende vormen van risico
worden toegelicht. Daarbij heeft een individu een keuze uit de volgende situaties:

1. er is een kans van 10% op een schade van 1.000 gulden; •*>'•• •
2. een kans van 25% op een schade van 400; en • •
3. zekerheid op een schade van 100. ' • ' ;

In al deze gevallen bedraagt de verwachte schade (p.S) 100. Voor iemand die risico-
neutraal is zal het niet uitmaken welke situatie zieh zal voordoen. Een persoon die
graag een gokje waagt en derhalve risicozoekend is, zal kiezen voor de eerste moge-
lijkheid. Een individu die een afkeer heeft van risico zal daarentegen de voorkeur
geven aan de 100% zekerheid op een lagere schade van 100.

De houding die partijen ten aanzien van risico innemen, wordt verder bepaald door
de absolute waarde van het risico. Bij de eerste situatie geldt dat de waar-
schijnlijkheid op een schade van 100 0,1 bedraagt, bij de tweede 0,25 en bij de derde
situatie 1. Hoe hoger de absolute waarde van het risico, hoe eerder een risicoavers

• Gesteld kan worden dat het hier beschreven onderscheid in de houding ten aanzien van risico vrij
absoluut is. Daarbinnen zijn allerlei gradaties mogelijk, zoals lichte voorkeur c.q. afkeer, sterke
voorkeur c.q. sterke afkeer, maar deze zullen hier zoveel mogelijk buiten beschouwing blijven.
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persoon derhalve zal kiezen voor de met deze hoge waarde overeenstemmende
schade.™ .!

Ten aanzien van de gevaren in het verkeer is gesteld dat een gemiddelde verkeers- i
deelnemer een afkeer zal hebben van het risico op een verkeersongeval. Daarbij kan
echter worden gesteld dat een individu reeds een bepaald risico neemt door aan het '
verkeer deel te nemen, waarmee hij in zekere zin een risiconeutrale of zelfs een risi-
cozoekende houding kan aannemen. Risiconeutraal kan daarbij verwijzen naar het I
gegeven dat een verkeersdeelnemer zieh wel bewust is van de gevaren van het ver- j
keer, maar neutraal Staat ten aanzien van de kans dat hij bij een verkeersongeval be- i
trokken zal raken. Een verkeersdeelnemer die het risico min of meer bewust opzotkt I
is bijvoorbeeld de fietser die zonder naar links of naar rechts te kijken een drukke |
verkeersweg oversteekt of de automobilist die bij dichte mist een hoge snelheid blijft I
a a n h o u d e n . • < , , . ; . ; o# ?;»;, •'

i

Het belang van de bovenbeschreven vormen van risico in het verkeer ligt met name j
bij de vraag in hoeverre een verkeersdeelnemer bereid is het risico van verkeers- i
deelname al dan niet bewust zelf te dragen (risiconeutraal of risicovoorkeur), of dat !
hij alleen aan het verkeer wil deelnemen op voorwaarde dat voor hem het risico op ;
een ongeval zoveel mogelijk wordt geredueeerd (risicoavers). Wanneer wordt uitge-
gaan van de veronderstelling dat een verkeersdeelnemer een afkeer heeft van risico, |
zal de vraag moeten worden beantwoord op welke wijze een verkeersdeelnemer het
ongevalsrisico kan verminderen. Hij zal trachten het risico op de een of andere wijze j
af te schuiven, hetzij op een andere persoon, hetzij op een verzekeraar. De eerste j
mogelijkheid zal in de volgende subparagraaf worden besproken, de rweede optie :
zal vanaf paragraaf 3 worden geanalyseerd. j

2.2. H E T AFWENTELEN VAN RISICO ..;„. . .,•.; ;;• ••",-• .:•- ; -,•.-.-.

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden gesteld dat met name een individu
met een afkeer van risico belang zal hechten aan de vraag of hij een bepaald risico

742. Zie voor een mathematische uitenzetting van de risicotheorie onder anderen: Shaveil, Accident
Law, p. 186-190; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 103-108; Polinsky.
Introduction, p. 53-55; K.J. Arrow, Aspects of the Theory of Risk-Bearing, p. 28-34. De auteurs
leggen bij hun bespreking van de verschillende vormen van risico een verband tussen het nut a
het vermögen van een individu bij de verschillende vormen van risico. Uitgaande van de veron-
derstelling dat bij een toename van het vermögen het marginale nut zal afnemen, wordt ondo-
zocht hoe een individu zieh in het kader van deze veronderstelling ten opzichte van het risico»
gedragen. Daarbij wordt aangetoond dat een individu bij een amemend marginaal nut en effl
stijgende welvaart een afkeer heeft van risico. Verder wordt gesteld dat een risicoavers indivw"
die streeft naar nutsmaximalisatie de situatie zal verkiezen die hem de hoogst mogelijke zeke-
heid verschaft. Ten aanzien van een risicoavers individu geldt dat het verwacht nut van zekerhw
boven onzekerheid groter is. Zie ook Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 148-1"-
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kan afschuiven op een derde. In deze paragraaf zal daartoe een aantal theoretische
mogelijkheden worden besproken, waarbij vooralsnog de eventuele aanwezigheid
van een verzekering buiten beschouwing wordt gelaten.

Een individu kan door middel van bepaalde voorzorgsmaatregelen het risico reduce-
ren. Het risico op een uitslaande brand kan bijvoorbeeld worden verminderd met het
aanbrengen van niet-brandbaar materiaal of door de aanwezigheid van een brand-
blusser. Het risico op een verkeersongeval kan bijvoorbeeld worden weggenomen,
wanneer in het geheel niet aan het verkeer wordt deelgenomen. In het vorige hoofd-
stuk is in dat kader aangetoond dat een automobilist voor wie de zorg-
vuldigheidsnorm te strikt is, kan worden gedwongen om zijn activiteit te wijzigen en
bijvoorbeeld gebruik te maken van het openbaar vervoer.™ Wanneer toch aan het
verkeer wordt deelgenomen, kan het ongevalsrisico worden verminderd door bij-
voorbeeld als fietser eerst naar links en rechts te kijken alvorens een drukke ver-
keersweg over te steken.

Naast het treffen van bepaalde voorzorgsmaatregelen ten behoeve van een reductie
van het ongevalsrisico, kan het individuele risico ook worden gespreid of verscho-
ven naar andere individuen. Daarbij geldt het uitgangspunt dat, bij een gelijkblijvend
individueel vermögen, een verschuiving van het risico kan leiden tot een verhoging
van de maatschappelijke welvaart. Dit laatste kan gelden wanneer bijvoorbeeld een
risicoavers individu het risico kan afwentelen op een risiconeutraal persoon of een
persoon die minder risicoavers is. Dit kan met behulp van een voorbeeld worden ge-
illustreerd.

Wanneer een risicoavers persoon (A) een kans loopt van 10% op een schade van
1.000, zal hij bijvoorbeeld 100 kunnen betalen aan een risiconeutraal persoon B die
misschien beter in staat is om het risico te dragen. Voor persoon A betekent deze be-
taling dat het risico van 10% wordt omgezet in een zekerheid dat hij geen schade zal
lijden, waarbij tevens zijn nut kan worden verhoogd. Voor de risiconeutrale persoon
B heeft deze transactie geen negatieve gevolgen, omdat het voor hem geen verschil
maakt of hij 100 gulden ontvangt of dat ook hij 10% kans loopt op een schade van
1000. Een dergelijke overeenkomst, waarbij een verschuiving van het risico van A
naar B plaatsheeft, kan derhalve leiden tot een verhoging van de maatschappelijke
welvaart. Een verdere welvaartstijging kan worden bereikt wanneer A bijvoorbeeld
110 aan B betaalt. Het nut van A zal daarbij nog immer hoger zijn dan wanneer hij
zelf bloot zou staan aan het risico. Voor B leidt deze transactie tot een voordeel van
10.

'«• Zieparagraaf9.2vanhoofdstuk5.



Naast deze verschuiving zal ook een spreiding van het risico tot een stijging van de
maatschappelijke welvaart kunnen leiden. Wanneer persoon A en persoon B beide
risicoavers zijn en B neemt geen deel aan een risicovolle activiteit, zal een verdelk
van het risico over beide partijen de maatschappelijke welvaart kunnen verhogen.
De spreiding van het risico kan daarnaast de omvang van de schade, waaraan per-
soon B anders bloot zou staan, reduceren.™'*

Behalve een verhoging van de maatschappelijke welvaart kan een spreiding of een
verschuiving van het risico ook voorkomen dat een risicoavers individu niet aan een
maatschappelijk wenselijke, maar risicovolle, activiteit deelneemt. Een persoon die
als gevolg van zijn afkeer van risico bijvoorbeeld in het geheel niet aan het verkeer
wenst deel te nemen kan, door middel van een verschuiving of een spreiding van
zijn risico, ervan worden weerhouden binnen te blijven. tvi«rtk3.r ~ >

3. De economische analyse van verzekering -̂

3 . 1 . INLEIDING • • ' - — , ; ';ji/(i:"n-

In de vorige paragraaf is uiteengezet welke theoretische mogelijkheden een risico-
avers individu heeft om zijn risico te verminderen, te verschuiven of te spreiden.
Daarbij is gebleken dat de maatschappelijke welvaart kan worden verhoogd, wan-
neer een risicoavers persoon bereid is tegen betaling het risico over te dragen op een
ander persoon die risiconeutraal is of minder afkerig Staat ten opzichte van het risi-
co. In de economische analyse van het ongevallenrecht betekent een dergelijke
transactie dat een risicoavers persoon zijn economisch nut zal willen maximaliserei
door middel van het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst, waarbij een ver-
zekeraar tegen betaling van een som geld (premie) bereid is het risico van de verze-
kerde over te nemen. Arrow omschrijft een verzekeringscontract als volgt:

'It is an exchange of money now for money payable contingent on the occur-
rence of certain events'.''"

M ; •:•;>.. •• . . - :•: ;_:•< u.'.,...' i:-;.. i o ;;:.:-rv!-v-. a o ß h - ; ( A - I so

Een verzekering is derhalve een overeenkomst, waarbij de verzekerde een bedra?
aan premie aan de verzekeraar betaalt, in mil waarvoor hij bescherming ontvangt te-

744. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 109-111; Shavell, Accident U*.
p. 190-191; Polinsky, Introduction, p. 53-55; Van Velthoven en Van Wijck, Recht en efficiente,
p. 46-48.

745. Arrow, Aspects of the Theory of Risk-Bearing, p. 45. Arrow stelt op p. 29 verder, met een voot-
beeld uit de effectenhandel, dat het feit dat mensen zieh verzekeren op zichzelf reeds een be*'
tiging is van het vermoeden van risicoaversie. De massale aanwezigheid van, al dan niet vo-
plichte, verzekeringen in het verkeer, heeft mogelijk ook te maken met een vermoeden van nfl-
coaversie aan de zijde van de verkeersdeelnemer.
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gen toekomstige schade, die tengevolge van een ongeval zou lcunnen ontstaan. Uit
dit laatste kan worden opgemaakt dat het gaat om de kans dat zieh een ongeval zal
voordoen. Priest steh:

'Insurance requires that the loss be probabilistic, either as to whether or not it
occurs at all or as to when the loss occurs'.'**

Bij de economische analyse van de verzekering, die hierna centraal staat, zal in een
eerste fase worden uitgegaan van de ideale situatie, waarin aan een risicoavers indi-
vidu een nutsmaximaliserende verzekeringspolis wordt aangeboden. Een dergelijke
optimale verzekeringsovereenkomst is van toepassing indien aan de volgende voor-
waarden wordt voldaan:

r Op de verzekeringsmarkt is sprake van een optimale concurrentie, opdat de ver-
S zekerden bij aankoop kunnen kiezen uit verschillende verzekeringspolissen.™''
j De verzekeraar beschikt over voldoende informatie omtrent de te verzekeren ri-
v sico's, waardoor hij in staat is het gedrag van de verzekerde optimaal te con-
, troleren.
» De verzekeraar verleent een volledige dekking tegen een actuarieel juiste premie.
. Dit houdt in dat de verzekeraar een bedrag aan premie vaststelt dat overeenkomt
. met de verwachte ongevalskosten en waarbij deze premie een juiste afspiegeling
,: vormt van het individuele ongevalsrisico. Wanneer een verzekerde bijvoorbeeld

5% kans loopt op een schade van 1.000, zal in de ideale situatie de actuarieel
juiste premie 50 bedragen.™

5 De verzekerde kan geen invloed uitoefenen op het ongevalsrisico. Een voorbeeld
,' hiervan is de schade die ontstaat door factoren van buitenaf waarop de verze-
i kerde geen invloed heeft, zoals bij een orkaan of een zware storm. Het gegeven

dat een persoon tegen deze risico's is verzekerd verändert vrijwel niets aan de
:, mogelijkheid dat zieh een dergelijk onverwacht risico voordoet.

In al deze gevallen is het efficient wanneer de verzekeringspolis volledige dekking
biedt. Bij een minder dan volledige dekking zal een risicoavers persoon immers on-
voldoende bescherming krijgen tegen het risico dat hij juist zou willen vermijden.
Meer dan volledige dekking zal in deze gevallen ook niet optimaal zijn. De verze-
kerde zal dan een hogere premie moeten betalen voor een verzekerde som die hoger
'igt dan de werkelijk te verwachten schade. Voor een risicoavers persoon die bij-

746 Zie Priest, YLJ, 1987, p. 1539-1540. . - - • - . .
'"• Zie Shavell, Accident Law, p. 197. In pragraaf 5 zal het belang van concurrentie op de verzeke-

ringsmarkt worden toegelicht.
48. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 112; Shavell, Accident Law, p.

192; Priest, YU, 1987, 1540; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 153-156.
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voorbeeld 5% kans loopt op een schade van 1.000 (premie 50), zal een dekldng van
1.500 tegen een bijbehorende premie van 75 niet optimaal zijn.™'

Een positief effect van de aanwezigheid van een verzekering ligt derhalve in het ge- i
geven dat een risicoavers persoon zijn risico kan afschuiven op een verzekeraai '
waarmee, op grond van de genoemde voorwaarden, een verhoging van de maat- !
schappelijke welvaart kan worden bereikt. -i

i

In werkelijkheid echter zal, mede als gevolg van bepaalde informatieproblemei], !
veelal geen sprake zijn van een ideale verzekeringssituatie. Een verzekeraar zal bij I
het vaststellen van de premie rekening moeten houden met factoren die tot gevolg ;
kunnen hebben dat de premie hoger uitvalt dan de actuarieel juiste premie. In de eer-
ste plaats geldt dat een verzekeraar ook een zekere afkeer van risico heeft. In de j
tweede plaats zijn er administratieve kosten. In de derde plaats zal een verzekeraar j
een reserve-kapitaal moeten vormen, omdat de premie-inkomsten niet altijd gelijk i
zijn aan de schade-uitkeringen. In de vierde plaats zal een verzekeraar de verwachte I
schade slechts kunnen vergoeden wanneer een voldoende aantal personen zieh bij j
een verzekeraar aansluit, zodat de premie-inkomsten voldoende zijn om de schadete
vergoeden. Echter, het afsluiten van een groot aantal verzekeringscontracten brengt J
ook hoge transactiekosten mee. In de vijfde plaats zal erover gewaakt dienen te wor- j
den dat de concurrentie op de verzekeringsmarkt te beperkt wordt, hetgeen kan lei- '
den tot een verdere verhoging van de werkelijke premie ten opzichte van de actua- ;
rieel j u i s t e p r e m i e . ' " , :- -^ . •.;-.;-,•.,*.•-...-. i . . . ? . - - . ••••..-...•.-• <-.. • -,-..• .•: • ., |

Wanneer derhalve de totale administratieve kosten te veel stijgen, waardoor de j
voordelen van risicospreiding niet meer opwegen tegen de transactiekosten, zal het ;
aanbieden van een verzekering niet meer optimaal zijn. In dit hoofdstuk zal echter j
vooralsnog worden uitgegaan van een volkomen concurrerende verzekeringsmarkt: j
er zijn geen transactiekosten en de verzekeraar kan, door het aanbieden van een ;
premie die overeenstemt met de verwachte ongevalskosten, een optimale dekkiiig;
van zijn kosten bereiken.

Een andere nuancering van de ideale verzekeringssituatie hangt samen met het ge-
geven dat een verzekeraar vaak niet over volledige informatie beschikt omtrent de

749. Zie Shavell, Accident Law, p. 193-194; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheA
p. 111-113. Zij tonen met behulp van een vergelijking tussen het individuele nut en het indivndu-
ele inkomen aan dat een risicoaverse verzekerde het hoogste nut geniet wanneer hij vooronvoor-
zienbare risico's een volledige dekking ontvangt. Zie ook Van Velthoven en Van Wijck, RKK
en efficifintie, p. 48-49.

750. Arrow, Am. Econ. Rev., 1963, p. 960. Zie ook Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprake-
lijkheid, p. 112; Shavell, Accident Law, p. 192; Priest, YLJ, 1987, p. 1540. Naast de hier ge-
noemde 'loading costs' zal een verzekeraar mogelijk ook rekening houden met een winstiw
die het verschil tussen de werkelijke premie en de actuarieel juiste premie verder zal verhogw-



va« risj'co en verzeAering 221

bij de verzekering aangesloten risico's. Een verzekerde weet bijvoorbeeld in veel ge-
vallen vaak meer over de invloed die hij op het risico kan uitoefenen dan zijn verze-
keraar. Wanneer in een dergelijke situatie een volledige dekking beschikbaar is, zal
de verzekerde mogelijk geen prikkel hebben om het ongevalsrisico te reduceren. Dit
lean leiden tot negatieve effecten, zoals morele risico en anti-selectie. Deze informa-
tieproblemen, die mede verband houden met het gedrag van de verzekerde, zullen in
paragraaf 4 worden geanalyseerd."' , ^ . . ^ . , „ , .,; ,,,,. „;;,. ^,„..> ,», ^ ,„ ... j ^ ;

3.2. DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN VERZEKERING , . .,, t^,. . ^

In deze subparagraaf zullen de belangrijkste vormen van verzekering worden ge-
noemd, die in de praktijk van het verkeersongevallenrecht een rol spelen. Daarbij
kan globaal een onderscheid worden gemaakt tussen een eerste-partij verzekering
('first party insurance') en een derde-partij verzekering ('third party insurance'). . -,

De 'first party insurance' heeft betrekking op een verzekering aan de zijde van de da-
der of het slachtoffer zelf. Dit kan in de eerste plaats een schadeverzekering zijn, die
de schade tegen bijvoorbeeld brand of diefstal dekt. In de tweede plaats kan door het
slachtoffer een volksverzekering of een sociale verzekering worden afgesloten. Deze
verzekering geeft bijvoorbeeld dekking tegen ziektekosten, inkomstenderving en an-
dere vormen van letselschade die ten gevolge van een verkeersongeval kunnen ont-
staan.

De 'third party insurance' dekt het risico dat de schadeveroorzaker voor de schade
van derden dient op te komen. Deze verzekering heeft over het algemeen de vorm
van een aansprakelijkheidsverzekering, waarmee de aansprakelijkheid voor de scha-
de die de veroorzaker aan een derde (het slachtoffer) heeft toegebracht wordt gedekt.
Een andere vorm van een derde-partij verzekering is de zogenaamde schadeverzeke-
ring voor inzittenden, die door de bestuurder of eigenaar van een motorrijtuig wordt
afgesloten. Deze verzekering keert, ingeval van letsel dat is veroorzaakt door een
verkeersongeval, een vooraf vastgesteld bedrag aan de benadeelde inzittenden uit,
ongeacht de aansprakelijkheid en de omvang van de schade.'"

^51. Faureen Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 102-103. . . .
'52. Zie C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 205-206; Hartlief en Tjittes,

Preadvies, N.J.V., 1990, p. 58; Hartliefen Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 114-119;
Bouman en Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1993, p. 221-227; Elzas, Handboek Schaderege-
ling Motomjtuigen, 205-4a.
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4. Informatieproblemen bij de aanwezigheid van een
verzekering J

In deze paragraaf zal de, in het kader van de ideale verzekeringsovereenkomst, ee-
maakte veronderstelling dat een verzekerde geen invloed kan uitoefenen op het on-
gevalsrisico worden genuanceerd. In werkelijkheid zal een verzekerde bijvoorbeeld ;
vaak beter op de hoogte zijn van het ongevalsrisico dan zijn verzekeraar. Dit brcngt i
mee dat een verzekeraar met een tweetal informatieproblemen kan worden gecon- I
fronteerd, namelijk morele risico en anti-selectie. .1

- • . * =

Het morele risico ('moral hazard') ziet op de situatie waarin een verzekeraar over j
onvoldoende informatie beschikt om het risico van de verzekerde juist in te schatten, I
waardoor deze bij een volledige verzekeringsdekking minder zorgvuldig zal worden, i
Daamaast houdt het morele risico verband met het gevaar dat een verzekerde onder j
invloed van de beschikbaarheid van een verzekering meer gebruik zal maken van i
bepaalde voorzieningen die door de betreffende verzekering worden vergoed.™

Een proces van anti-selectie ('adverse selection') ontstaat wanneer een verzekeraar, j
door een gebrek aan informatie ten aanzien van de aangesloten risico's, slechts een j
premie kan vaststellen die overeenkomt met het gemiddelde risico binnen een 1» j
paalde groep. Binnen deze risicogroep kunnen zieh echter personen bevinden voor j
wie de premie, in verhouding tot hun persoonlijk risico, te hoog is. Deze verzeker- •
den kunnen besluiten om de risicogroep te verlaten, waardoor de minder goede ri- j
sico's overblijven. Dit kan leiden tot een premiestijging, waardoor andere verzeker- !
den, die met een te hoge premie worden geconfronteerd, op hun beurt de risicogroep
zullen verlaten. Uiteindelijk kan de situatie ontstaan, waarin alleen de siechte risico's •
overblijven, met het gevolg dat deze risico's onverzekerbaar worden. Dit lijkt een
onafwendbaar proces. In een latere paragraaf zal echter worden aangetoond dat er
Instrumenten zijn, bijvoorbeeld premiedifferentiatie, die dit proces, dat zelfs kan lei-
den tot een verzekeringscrisis,'" kunnen afremmen. '' '-"• * -

In het vervolg van de economische analyse van verzekering zullen het morele risico j
en het proces van anti-selectie verder worden toegelicht. Daarbij Staat de vraag cen- j

753. Zie Mackaay, NJB, 1980, p. 817.
754. Van Velthoven en Van Wijck, Recht en efficientie, p. 49.
755. Priest, YU, 1987, p. 1521-1590, heeft aangetoond dat het blijvend verzekeren van onverzekerba-

re risico's een verzekeringscrisis kan veroorzaken, met als gevolg inefficientie, verminderen*
welvaart en het probleem dat slachtoffers geen volledige schadevergoeding meer ontvangen. *
ook Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 103; Faure en Van den Bergh.
preadvies, 1990, p. 16-18; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 147; Faurt,»
Rechtseconomie en recht, p. 82-86.
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traal hoe een verzekeraar met dit probleem omgaat en welke instrumenten aan hem
ter beschikking staan om deze infoimatieproblemen te beheersen.

4.1. MORELE RISICO ('MORAL HAZARD'): ALGEMEEN
'-.;. '*•.!•.•»-<.-'!!,:. •*(..!

Met Polinsky kan het morele risico als volgt worden omschreven: J!; :;;?•; .• = :•:> -•

The provision of insurance may increase the probability of a loss or the size : rvt''
v of the loss because the insured person has less of an incentive to take precau- voJr;
ft - i 756

toons. ii i : - , ^ ; ' - , v ; - i i > v J v T O : :?!. ;t,£ :>'ai :s*w M-'JUJ;O jir-fi:-,/M.>.'

Polinsky geeft daarbij het voorbeeld van een fototoestel, dat tegen diefstal is verze-
kerd. Wanneer een verzekerde dit weet, zal hij misschien minder moeite doen om te
vermijden dat het fototoestel wordt gestolen. Hij zal het fototoestel bijvoorbeeld
gemakshalve eerder op de achterbank van zijn auto laten liggen dan dat hij de moei-
te neemt om het onzichtbaar in de bagageruimte van de auto te deponeren,'"

Naast de beschikbaarheid van verzekeringsdekking op zichzelf kan het morele risico
nog op een tweetal andere wijzen ontstaan. In de eerste plaats zal het gegeven dat de
verzekeringsdekking de omvang van de schade overtreft een verzekerde niet alleen
kunnen aanzetten tot minder zorgvuldig gedrag maar mogelijk ook tot het veroorza-
ken van schade. Wanneer het fototoestel 300 waard is, maar voor 400 tegen nieuw-
waarde verzekerd blijkt te zijn zal de eigenaar er vermoedelijk weinig problemen
mee hebben wanneer het toestel wordt gestolen."'

In de tweede plaats kan een vorm van morele risico ontstaan, wanneer de beschik-
baarheid van een verzekering leidt tot een overmatig beroep op de verzekeringspolis.
Een persoon die is verzekerd tegen ziektekosten zal, wanneer hij zieh wat grieperig
voelt, misschien eerder een huisarts raadplegen, wetende dat dit consult wordt ver-
goed, dan wanneer hij niet verzekerd zou zijn.'" - , . , . _ . . . . .

Binnen de economische analyse wordt gesteld dat de beschikbaarheid van een ver-
zekering, een aansprakelijkheids- dan wel een schadeverzekering, er niet toe zal lei-
den dat de prikkels van zorg geheel worden weggenomen. Een verzekerde die bij
een ongeval betrokken raakt zal immers ook eigen schade kunnen hebben. Wanneer

756. Polinsky, Introduction, p. 56. Zie ook Shavell, QJE, 1979, p. 541; Faure en Van den Bergh, Ob-
jectieve aansprakelijkheid, p. 114; Shavell, Accident Law, p. 194-195.

757. Polinsky, Introduction, p. 56.
'58. Zie Shavell, Accident Law, p. 194. Hij voegt hier aan toe dat een verminderde zorgvuldigheid

kan leiden tot een ongewenste premiestijging.
'59. Arrow, Am. Econ. Rev., 1963, p. 941-973; Adams, Gefthrdungs- und Verschuldenshaftung, p.

226; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 115-116; Pauly, Am. Econ. Rev.,
" 1968, p. 531-537.
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sprake is van een aansprakelijkheidsverzekering zal de verzekerde een prikkel tot
zorg behouden. Bij een schadeverzekering kan hetzelfde gelden, bijvoorbeeld wan.
neer het fototoestel een hoge emotionele waarde voor de verzekerde heeft.™

De aanwezigheid van het morele risico veronderstelt dat de beschikbaarheid van een
verzekering de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht voor een be-
langrijk deel wegneemt. De schade die ten gevolge van een ongeval ontstaat, wordt
dan niet meer door de veroorzaker zelf betaald, maar in plaats daarvan door zijn ver-
zekeraar. Dit heeft tot gevolg dat een verzekeraar via de beschikbare verzekering
voldoende prikkels van zorg aan de verzekerde moet geven.'*' In de volgende sub-
paragrafen zal worden onderzocht welke maatregelen een verzekeraar kan nemen
om het morele risico te beperken.'"

4. /. 7. //er more/e rüico e« </e con/ro/e aV>or a*e verzekeraar •'"' '-^

Vanuit het standpunt van de verzekeraar is het morele risico vooral een informatie-
probleem. In de ideale situatie beschikt de verzekeraar over volledige informatie
omtrent de gedekte risico's, zodat een volledige dekking optimaal is. Dit is ongeacht
of de informatie ex-ante, bij aankoop van een verzekering, of ex-post, bij de indie-
ning van een schadeclaim, wordt verkregen.'" • '

Uitgaande van de veronderstelling dat de verzekerde vaak beter is geinformeerd om-
trent het ongevalsrisico zal de verzekeraar echter, bij een gebrek aan volledige in-
formatie ten aanzien van de gedekte risico's, een gemiddelde premie berekenen. Dit
heeft tot gevolg dat de verzekerde, indien mogelijk, slechts een niveau van zorg zal
uitoefenen dat overeenkomt met de gemiddelde premie. Een verzekerde zal op deze
wijze kunnen besparen op zijn kosten van zorg, hetgeen leidt tot een morele risico
voor dat deel van de premie dat niet door zijn verzekeraar kan worden gecontro-
leerd. Dit kan schade tot gevolg hebben, die via premieverhogingen zal worden af-
gewenteld op de medeverzekerden die hun kosten van zorg (verder) zien stijgen.
Adams formuleert dit probleem aldus:

760. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 116. Bowles, Law and the Economy,
p. 120, stelt dat de prikkels van zorg geheel kunnen verdwijnen wanneer bijvoorbeeld de be-
stuurder van een motorrijtuig betrokken raakt bij een verkeersongeval, waarbij hij de beschik-
king heeft over zowel een aansprakelijkheidsdekking voor de schade van de derde als een vent-
keringsdekking voor zijn eigen schade. . - . ^ g

761. C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 219-220. •'• • "' ' • '•**"
762. De vraag in hoeverre een volledige verzekeringsdekking de prikkels van zorg bij dader w

slachtoffer daadwerkelijk negatief beinvloedt, zal worden onderzocht bij de bespreking van W
empirisch materiaal in deel III, in het bijzonder hoofdstuk 11.

763. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 120. Shavell, QJE, 1979, p. 542.
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'Auch wenn im Durchschnitt Verletzer und Opfer den durchschnittlichen mvro
erwarteten Schaden mit ihren Prämienzahlungen tragen müssen, besteht für ;,-.;;.,
jeden einzelnen Versicherungsnemer der Anreiz, seine Sorgfalt bis auf das ..-,,,
von der Versicherung zu beobachtenden Mass herabzumindern, da die hierbei , „"
eingesparten Kosten ihm voll zugute kommen, während er den hierdurch von ,,
ihm zusätzlich verursachten Schaden infolge der Durchschnittsbildung fast
vollständig als externen Effekt auf seine Mitversicherten überwalzen kann'.'**

Adams geeft ook aan wat de gevolgen kunnen zijn van de afwenteling van het more-

Ie risico op de medeverzekerden: . , - . ,•- . , ••••*•->

'Das sich aus einem solchen Anreiz ergebende Verhalten aller Versicherungs- ' ' '
nehmer führt dann zu einem geringeren Sorgfaltsniveau und zu einer höheren ' ' "
durchschnittlichen Prämie als sie von allen Versicherungsnehmern gewollt ' •'
war, gegeben man hätte die Sorgfaltsvorkehrungen aller Beteiligten beobach- * o;*

t ten und in die jeweilige individuelle Prämie einbeziehen können'.'" :• •: •
* . ' • • : . . - . • V - , ; j „ ; , , ; ,

4.1.1.1. De controle van het gedrag van de verzekerde « -.- ;» ' ' • ' . ,

Naar aanleiding van het voorgaande is de vraag derhalve welke middelen de verze-
keraar heeft om het morele risico (verder) te beperken en aan de verzekerde prikkels
te geven tot het uitoefenen van optimale zorg. In de economische analyse worden
daarvoor twee instrumenten genoemd.™*

In de eerste plaats kan een verzekeraar het gedrag van de verzekerde controleren. Dit
ton door in de verzekeringspolis op te nemen dat een schade-uitkering achterwege
blijft indien de verzekerde verzuimt om aan bepaalde voonvaarden te voldoen.
Daarnaast kan dekking worden uitgesloten, wanneer blijkt dat de verzekerde onvol-
doende zorg heeft uitgeoefend en als gevolg daarvan schade is ontstaan ofwel deze
hoger is uitgevallen. Tenslotte kan een verzekeraar het gedrag van de verzekerde
ook controleren door middel van een premieaanpassing.™'

In paragraaf 4.1 is het voorbeeld gegeven van het fototoestel dat tegen diefstal is
verzekerd. Daarbij kan worden verondersteld dat het neerleggen van het toestel in de
bagageruimte het risico op diefstal tot nul reduceert, terwijl de kans op diefstal 1 be-
draagt indien het toestel op de achterbank blijft liggen. De verzekeraar kan met deze
gegevens het morele risico in de premie verdisconteren, door te dreigen met een pre-

'64. Adams, Gefahrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 226. Zie ook Faure en Van den Bergh, Ob-
jectieve aansprakelijkheid, p. 116.

65. Adams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 226. :.:»• t . . : . . .
766. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 116-118.

Ten aanzien van autoverzekeringen kan worden gedacht aan het daarbinnen veel gehanteerde
bonus-malus-systeem. Zie daarover verderop in paragraaf 4.1.4.



226

premietoeslag wanneer de verzekerde nalaat om het toestel op een veiliger plaats in
casu de bagageruimte, te deponeren. De verzekerde zal nu een kosten-baten afwe-
ging maken en het toestel pas in de bagageruimte neerleggen wanneer het nut hier.
van hoger is dan de premieverhoging die het gevolg is van achterlaten van het foto-
toestel op de achterbank van de auto."*

4.1.1.2. De controle via een gedeeltelijke verzekeringsdekking

Een tweede instrument dat door de verzekeraar kan worden gebruikt om het morele
risico te controleren is het gedeeltelijk blootstellen van de verzekerde aan het onge-
valsrisico. Daarvoor kan de verzekeraar de omvang van de dekking lager vaststellen
dan de te verwachten schade. De verzekeraar verleent bijvoorbeeld slechts dekking
voor een bedrag van 500, terwijl de verwachte schade 1.000 zal bedragen. Verder
kan de verzekeraar de voorwaarde in de polis opnemen, dat pas boven een bepaald
minimumbedrag zal worden uitgekeerd. Hiermee wordt derhalve een eigen risico
aan de zijde van de verzekerde geintroduceerd. Ten slotte kan de verzekeraar ook
vastleggen dat bij elk willekeurig schadegeval een bepaald percentage van de scha-
de, ongeacht de omvang hiervan, voor rekening van de verzekerde blijft.™ Deze
controlemethoden, waarbij de verzekerde ofwel zijn premie ziet wijzigen, ofwel het
risico gedeeltelijk zelf moet dragen, zorgen ervoor dat de verzekerde een prikkel be-
houdt om zieh zorgvuldig te gedragen.

</. / . 2 Z)e jn/örmariefoj/eM voor een verze&eraar 6y </e con?ro/e van Ae/ more/e
risico , ., ... ^,,_ , ....

Om de vraag te kunnen beantwoorden welke van de beschreven controle-instru-
menten het meest efficient is, dient rekening te worden gehouden met de infor-
matiekosten die een verzekeraar moet maken om het gedrag van de verzekerde te
controleren/™ Shavell stelt dat het observeren van zorg door de verzekeraar vaak
onmogelijk of te kostbaar is. Hij vervolgt: . : ..;•. •, ^ > < « , , .

'Under that assumption, the degree to which it is desirable to reduce coverage
and subject the insured to risk would depend on the incentive thereby created

768. Polinsky, Introduction, p. 56; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 117-
769. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 117; Shavell, Accident Law, p. 195-

196; Pauly, Am. Econ. Rev., 1968, p. 535-537. Raviv, Am. Econ. Rev., 1978, p. 84-96, conclu-
deert naar aanleiding van een rechtseconometrische analyse dat een Pareto-optimaal vend*
ringscontract bestaat uit een vrijgesteld bedrag (eigen risico) met een soort co-verzekering 1*
venop dit eigen risico, waarbij verzekeraar en verzekerde gezamenlijk het risico en de kost»
dragen. Zie ook Shavell, QJE, 1979, p. 541-562 voor een onderzoek naar de vraag welke van* j
hier genoemde controle-instrumenten het meest optimaal is. • I

770. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 118-121. •...•.•••,--^'



öe economwcAe ana/yse van ris/co en verzefering 227

to exercise care, and such an incentive would in turn depend on the cost of --.^
" 'taking care'."'

In de ideale situatie waarin de verzekeraar over volledige informatie beschikt met
betrekking tot de zorg die door de verzekerde wordt uitgeoefend, is tegen läge kos-
ten een optimale controle van het gedrag van de verzekerde mogelijk. Hiermee kan
het morele risico worden geminimaliseerd. De verzekerde zal voorzorgsmaatregelen
nemen, zolang de kosten hiervan lager zijn dan de opbrengst in termen van vermin-
dering van de verwachte schade. Daarnaast zorgt een volledige verzekeringsdekking
ervoor dat het nut van de verzekerde kan worden gemaximaliseerd."* ; ,...^ ,K..>t

In het voorbeeld van het fototoestel kan de verzekeraar tot een premieverlaging
overgaan wanneer de verzekerde besluit om het toestel in de bagageruimte op te
bergen, in plaats van deze op de achterbank te laten liggen. Daarnaast kan de verze-
keraar de hoogte van de premie aanpassen wanneer blijkt dat de verzekerde in het
verleden veelvuldig de diefstal van een fototoestel heeft geclaimd. De verzekeraar
kan tenslotte ook dekking bij diefstal uitsluiten, indien de verzekerde niet aan de
voorwaarde voldoet om het fototoestel in de bagageruimte te leggen.

Uitgaande van de meer realistische veronderstelling dat de verzekeraar geen volledi-
ge informatie heeft, is een optimale controle van het gedrag van de verzekerde bijna
niet mogelijk. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een controle ex
ante, bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst en een controle ex post,
wanneer door de verzekerde een schadeclaim wordt ingediend. Bij een controle
vooraf (ex ante) zal de verzekeraar onderzoek moeten verrichten naar alle personen
die een verzekeringsovereenkomst afsluiten. Bij een controle achteraf (ex post) is
het voldoende dat de verzekeraar nagaat wanneer door de verzekerde een schade-
claim wordt ingediend. Een niet volledig gei'nformeerde verzekeraar zal zowel ex
ante als ex post hoge kosten moeten maken om het gedrag van de verzekerde opti-
maaltekunnencontroleren.™ . - . . . . , : • . . -... ,.,.

Wanneer een verzekeraar derhalve over weinig of zelfs in het geheel geen informatie
beschikt, zijn er voor hem in beginsel geen mogelijkheden om de verzekerde te stu-
ren door middel van een premieaanpassing of een bijstelling van de polisvoorwaar-

771. Shavell, QJE, 1979, p. 541.
772. Shavell, Accident Law, p. 195; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 118-

119; Polinsky, Introduction, p. 56-57; Shavell, QJE, 1979, p. 553.
73. Zie voor het onderscheid tussen ex-ante en ex-post controle: Shavell, QJE, 1979, p. 542 en 550-

551; Priest, YLJ, 1987, p. 1547-1548; Adams, Gefithrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 224-
225.
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den/'* Dit betekent dat een volledige dekking kan leiden tot een vergroting van het
morele risico. De verzekerde heeft nu geen prikkel om zorg aan te wenden, de pre-
mies zullen hoog zijn en het nut van de verzekerde laag. In het voorbeeld van het fo-
totoestel zal het geen verschil maken of het toestel op de achterbank of in

77S.- 77S

ruimtehgt.

Een oplossing hiervoor is het verlenen van een gedeeltelijke dekking. De verzekerde
wordt daarbij voor een deel blootgesteld aan het ongevalsrisico, waardoor de infor-
matiekosten voor de verzekeraar en de premie voor de verzekerde kunnen worden
gereduceerd. De verzekeraar in de casus van het fototoestel kan bijvoorbeeld beslui-
ten om de dekking van het toestel ingeval van diefstal te Verlagen van 300 (volledige
dekking) naar 200 (gedeeltelijke dekking). De verzekerde zal nu ingeval van diefstal
een deel van de schade (100) zelf moeten dragen, zodat hij een prikkel van zorg zal
hebben om te voorkomen dat het fototoestel wordt gestolen."*

4. / .3 . Conc/MSj'e more/e ris/co: </e verscM/ewde coHfro/e-ms/rumewten verge/efen

Naar aanleiding van de analyse van het morele risico kan worden geconcludeerd dat
wanneer de verzekeraar volledig is geinformeerd omtrent het gedrag van de verze-
kerde een optimale controle tegen läge kosten mogelijk is, mits de premie een juiste
afspiegeling vormt van de verwachte ongevalskosten.

In werkelijkheid heeft de verzekeraar geen of weinig informatie met betrekking tot
het gedrag van de verzekerde, zodat een combinatie van premieaanpassingen of ver-
valbedingen c.q. zorgplichtbepalingen en een gedeeltelijke dekking nodig is om de
verzekerde aan zetten tot de uitoefening van zorg. Hierbij zal rekening moeten wor-
den gehouden met de kosten van zorg en de informatiekosten aan de zijde van de
verzekeraar. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat door een gebrek aan informatie een
differentiering van risico's hoge kosten meebrengt, zal derhalve een combinatie van
een gedeeltelijke dekking en de juiste polisvoorwaarden tot een vermindenng van
het morele risico kunnen leiden."'

774. Shavell, Accident Law, p. 196, noot 17, stelt dat een verzekeraar, ter bevordering van de prikk*
van zorg, in de polisvoorwaarden kan opnemen dat de hoogte van premie in de toekomst afnan-
kelijk zal zijn van de in het verleden geclaimde schade.

775. Shavell, Accident Law, p. 196.
776. Shavell, Accident Law, p. 196, toont aan dat een gedeeltelijke dekking een verzekerde kan aan-

zetten tot het uitoefenen van meer zorg, waardoor ook het nut van deze verzekerde kan wow"
gemaximaliseerd. Zie ook Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 120-12'-

777. Marsha l l , A m . Econ. Rev., 1976, p. 889 -890 . Zie daarover ook Holzhauer en Teijl, i l i W
rech t seconomie , p . 156-158 .
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In de veronderstelling dat de verzekerde over betere informatie beschikt en de ver-
zekeraar een gebrek aan informatie heeft wordt door Shavell het volgende overwo-
gen:

* • • • * * » "

». The level of coverage provided in policies that maximize expected utility un- JJ,^-..

der present assumptions are those that strike the best balance between the ,,
advantage and the disadvantage of lowering coverage from full coverage,
namely, those that balance the creation of incentives to reduce risk on the one
hand and the increased exposure to risk on the other. The expected utility . ^
maximizing level of coverage will be the greatest level that will still leave the

*"' insured bearing enough risk to induce him to take the risk-reducing action'.™ * '**

Het voordeel van een gedeeltelijke dekking, de handhaving van de prikkel van zorg,
moet derhalve hoger zijn dan het nadeel, namelijk een situatie waarin een risicoavers
persoon wordt blootgesteld aan risico. De omvang van de gedeeltelijke dekking zal
daamaast afhankelijk moeten zijn van de kosten van zorg van de verzekerde."'

4./. 4. Z)e conrro/e va« Ae/ more/e rüi'co ftmnew Ae/

Met betrekking tot de controle van het morele risico binnen de autoverzekering kan
worden gesteld dat een controle vooraf (ex ante) veelal hoge kosten meebrengt. Het
gedrag van een automobilist is vooraf moeilijk te sturen en zijn rijgedrag kan zieh
nog wijzigen nadat de verzekeringspolis is afgesloten.™" Daamaast geldt dat een
groot aantal individuen bij een autoverzekering is aangesloten, waarbij de omvang
van een gemiddelde autopolis relatief laag is. Dit betekent dat een autoverzekeraar
hoge kosten moet maken om voor elke autobestuurder geindividualiseerde polis-
voorwaarden op te stellen, zodat veelal gebruik wordt gemaakt van een standaardpo-
lis die op een grote groep autobestuurders van toepassing is." '

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een ex post controle van het morele risi-
co bij een autoverzekering meer aangewezen lijkt. Aangezien ook daarbij geldt dat
de verzekeraar geen volledige informatie heeft omtrent het gedrag van de verzeker-
de, zal moeten worden onderzocht welke middelen een autoverzekeraar heeft om het
morele risico bij een automobilist te controleren. "" '•"' -• • ' - -

*fc<tt*Ü3!«;-..-; • ' :fct.r

778. Shavell, Accident Law, p. 196-197. ^ , . • • ' • • * : ' i "
779. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 121-122.
80. Ten aanzien van een brandverzekering zal een controle vooraf beter zijn, waarbij de vraag van

belang is of er voldoende beveiliging bestaat tegen brand, omdat na een brand het bewijsmateri-
aal van de getroffen voorzorgsmaatregelen vermoedelijk vemietigd zal zijn. Zie Faure en Van
den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 120; Shavell, QJE, 1979, p. 550-551.

7»1- Shavell.QJE, 1979,p. 561; Faure, NJB, 1995,p. 1229-1230; Jost, IRLE, 1996, p. 271.
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In de eerste plaats kan de autoverzekeraar het gedrag van de automobilist controle- ;
ren met behulp van een premieaanpassing. Deze correcties kunnen de vorm aanne-
men van een bonus-malussysteem, waarbij aan de automobilist, afhankelijk van zijn
schadeverleden, een korting dan wel een toeslag op zijn verzekeringspremie wordt ^
opgelegd. De verzekeraar past hierbij derhalve een soort ex post premiedifferentiatie '
toe. Een roekeloze autobestuurder zal derhalve onder dreiging van een toeslag op
zijn verzekeringspremie kunnen worden aangezet tot de uitoefening van meer zorg. ]

In de tweede plaats kan de automobilist gedeeltelijk worden blootgesteld aan het on- I
gevalsrisico.™* Daartoe wordt door een autoverzekeraar veelal gebruik gemaaktvan j
een eigen risico, waarvan de omvang wordt verrekend met de uiteindelijke schade- !
claim. Hierbij geldt dat een automobilist met een afkeer van risico voor de gegeven
dekkingsomvang precies voldoende prikkels heeft om zorg uit te oefenen ter vermij-
ding van een verkeersongeval. Daarnaast moet het voordeel van het eigen risico ho- ;
ger zijn dan het nadeel in de zin van een blootstelling aan het ongevalsrisico van de j
automobilist.'" i

4.2. ANTI-SELECTIE ('ADVERSE SELECTION'): ALGEMEEN ._ ;;

Naast het morele risico kan een verzekeraar ook worden geconfronteerd met het j
proces van anti-selectie dat betrekking heeft op het door de verzekeraar op eenjuiste i
wijze groeperen van risico's. Een dergelijke groepering is nodig omdat voor een ver-
zekeraar de administratieve kosten van een individualisering van het risico, waarbij ;
voor elke individuele verzekerde een premiebedrag wordt vastgesteld dat overeen- :
stemt met de verwachte schade, te hoog zijn. Daarnaast geldt in beginsel dat de aan-
gesloten risico's binnen een groep van een gelijke waarde zijn. Wanneer zieh echter j
een schadegeval voordoet kan blijken dat een verzekeraar bij de uitkering van de j
schade wordt geconfronteerd met alle daarmee verbonden risico's. Het is bijvoor- j
beeld verzekeringseconomisch niet optimaal om, ten behoeve van een brandverzeke-
ring, in een straat een rij huizen onder een en dezelfde brandpolis te laten vallen.

i

Behalve dat de aangesloten risico's onafhankelijk zijn van elkaar, is het ook van be- ;
lang dat een verzekeraar de verschillende risico's indeelt binnen strak omlijnde nsi- ;
cogroepen, waarvan Individuen met een gelijk risico deel uitmaken. Dit heeft he' :
voordeel dat een verzekeraar voor elke risicogroep een premie kan vaststellen, die *

782. De blootstelling aan het ongevalsrisico kan daarbij zowel ex ante als ex post plaatshebben Ex
post kan bijvoorbeeld de verhoging van het eigen risico een reactie zijn op het schadeverleden
van de autobestuurder.

783. Zie hierover onder anderen: C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p- •
Adams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 232-235; Bowles, Law and the Economy,?
122.

784. Priest, YLJ, 1987, p. 1540; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 122-123-
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een juiste afspiegeling vormt van de verwachte schade van de individuele leden van
de groep. Aan elke risicogroep kan derhalve een optimale premie worden opgelegd
die in verhouding Staat tot het gemiddelde risico. In de ideale situatie zal voor elk
individu binnen de risicogroep de verzekering aantrekkelijk blijven. In werkelijkheid
zal doordat de premie is gebaseerd op het gemiddelde risico, sprake kunnen zijn van
goede en siechte risico's.

In de inleiding van deze paragraaf (4) is beschreven hoe uit de scheve verhouding
tussen goede en siechte risico een proces van anti-selectie kan ontstaan, waarbij uit-
eindelijk alleen de siechte risico's overblijven, die over het algemeen een Sterke
vraag naar een verzekering zullen hebben. Het proces van anti-selectie kan volgens
Priest leiden tot een verzekeringscrisis ofwel een ineenstorting van de verzekerings-
markt, waarbij sprake zal zijn van een aanzienlijk welvaartsverlies.™' Een risico-
avers individu heeft geen mogelijkheid meer om tegen betaling van een premie zijn
risico af te schuiven. Een verzekeraar kan de risico's niet meer optimaal groeperen
omdat er te weinig verzekerden zijn waarover het totale risico kan worden ge-

786

Een verzekeraar heeft derhalve behoefte aan ex ante informatie om de verzekerde ri-
sico's zo optimaal mogelijk te groeperen. De verzekerde kan bij het verschaffen van
dergelijke informatie behulpzaam zijn. Dit is ook in zijn eigen belang, omdat hij
hierdoor een lagere premie kan betalen. Het proces van anti-selectie ontstaat echter
juist als gevolg van een asymmetrie in informatie tussen verzekerde en verzekeraar,
waardoor deze laatste niet in Staat is om de potentieel verzekerden op een juiste wij-
ze in risicogroepen onder te verdelen^"

van e/easymme/nem i

Het probleem van asymmetrische informatie kan meer algemeen worden uiteengezet
aan de hand van de zogenaamde 'markttheorie' van Akerlof. Deze heeft in zijn,
vooral binnen de rechtseconomische literatuur, bekend geworden artikel 'The Market
i

^85. Priest, YLJ, 1987, p. 1521-1590. Hij geeft hierin een beschrijving van de verzekeringscrisis zoals
die zieh in de jaren tachtig op een aantal deelgebieden in het Amerikaanse aansprakelijkheids-
recht heeft voltrokken. Hij verwijst daarbij met name naar terreinen als medische aansprakelijk-
heid, milieuaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid.

786. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 16-17; Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-
sprakelijkheid, p. 123; Priest, YU, 1987, p. 1540-1541; Van Velthoven en Van Wijck, Recht en
efficientie, p. 49-50.

'87. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 17; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprake-
üjkheid.p. 123.
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for 'Lemons'/" uiteengezet hoe het probleem van asymmetrische informatie met bê
trekking tot de markt voor goederen en diensten kan worden aangepakt. Een 'lemon''
wordt door Akerlof beschouwd als een product met weinig impact en nauwelijks ».1
schikt voor consumptie. Dit kan tot gevolg hebben dat de 'lemon', door zijn siechte!
kwaliteit in vergelijking met andere producten, via het prijsmechanisme van de
markt wordt geweerd. Er ontstaat echter een probleem wanneer de consument niet
op de hoogte is van de siechte kwaliteit van de 'lemon', waardoor het prijsmecha-
nisme niet meer automatisch tot een optimale allocatie zal leiden."' Daamaast kan i
worden gesteld dat de consument door een gebrek aan informatie vaak niet in staat is<
om een onderscheid te maken hassen de kwaliteit van de verschillende producten,
met het mogelijke gevolg dat hij geen juiste aankoopbeslissing zal nemen. Dit kan i
tot gevolg hebben dat de siechte producten de goede producten uit de markt drijvei i
Akerlof heeft dit informatieprobleem uitgewerkt aan de hand van de markt voor i

J

Op deze markt kunnen volgens hem vier soorten voertuigen worden onderscheiden,
namelijk nieuwe auto's met respectievelijk een goede en siechte (citroenen) kwaliteit •
en tweedehands auto's met een goede en siechte kwaliteit. Een consument zal bij de i
aankoop van een nieuwe auto niet weten of het een goede of siechte auto is. Wan-1
neer hij echter binnen een paar maanden voor meerdere reparaties naar de garage te-
rug moet, kan de consument tot de conclusie komen dat hij een auto van siechte •
kwaliteit heeft gekocht. Bij de aankoop van een tweedehands auto is deze kwaliteits- i
onzekerheid in vergelijking met een nieuwe auto waarschijnlijk nog groter. i

Dit leidt tot een probleem van informatie-asymmetrie, aangezien de verkoper van de j
nieuwe en tweedehands auto's doorgaans wel op de hoogte is van de kwaliteit van de j
voertuigen. Omdat de consument geen onderscheid kan maken tussen goede en •
siechte kwaliteit, blijft voor hem de prijs van de verkochte auto gelijk. De werkelijke
waarde van een nieuwe auto is echter niet dezelfde als die van een tweedehands
auto. Zou dit wel het geval zijn, dan kan een consument besluiten om een tweede- j
hands auto van siechte kwaliteit in te ruilen voor een nieuwe auto. De kans dat hij
hiermee een auto van goede kwaliteit koopt is groter dan de kans dat zal blijken dat
hij een auto van siechte kwaliteit heeft aangeschaft.™

De bovengenoemde informatie-asymmetrie op de markt voor auto's heeft volge«
Akerlof gevolgen voor de kwaliteit van auto's die op deze markt worden aangebo-

788. Akerlof, QJE, 1970, p. 488-500. Zie ook Priest, YLJ, 1987, p. 1564-1567, die zijn analyse««
het probleem van de informatie-asymmetrie in het bijzonder toepast op de markt voor autos W
vierwielaandrijving.

789. Zie Faureen Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 123.
790. Akerlof, QJE, 1970, p. 489-490. . '" '; ••
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den Daarbij kan een proces ontstaan waarin de siechte auto's de goede auto's van de
markt verdringen. Faure en Van den Bergh spreken in dat kader van:

'een cumulatief proces van kwaliteitsvermindering dat zijn oorsprong vindt in >..- *£
de onvolkomen informatie over kwaliteit in hoofde van de kopers'.'" • , *.

Voor de verkoper, die wel op de hoogte is van het kwaliteitsverschil, zal het geen
verschil maken of hij een goede of een siechte auto verkoopt. Daardoor zal ook de
prijs van een goede auto niet veel afwijken van de prijs van een siechte auto. Dit
leidt ertoe dat de verkoper geen prikkel zal hebben om auto's van goede kwaliteit
aan te bieden. Op de markt zullen derhalve auto's van een gemiddelde kwaliteit te-
gen een gemiddelde prijs worden aangeboden. Goede kwaliteit wordt immers door
de kopers, als gevolg van hun gebrek aan informatie, niet herkend. Zij kunnen de
verkopers daarnaast ook niet belonen door hen een betere prijs te betalen. , ^ ..., ..

Wanneer dit proces zieh voortzet, zal bijvoorbeeld een eigenaar van een goede
rweedehands auto zijn voertuig niet meer op de markt aanbieden. Hij weet dat hij
voor zijn auto slechts een gemiddelde prijs zal ontvangen die lager ligt dan hij, ge-
zien de kwaliteit van de auto, zou mögen venvachten. In een volgende fase van dit
proces zullen ook de aanbieders van auto's met een gemiddelde kwaliteit niet meer
tot verkoop overgaan, omdat deze kwaliteit niet meer overeenstemt met de prijs die
zij bij verkoop van hun auto kunnen verwachten. Uiteindelijk zullen alleen de auto's
met een läge kwaliteit overblijven. De consument herkent immers enkel de aange-
boden gemiddelde kwaliteit en is, door de asymmetrie in informatie, niet in staat om
deze kwaliteit positief te beinvloeden. Daarnaast is het voor de consument ook niet
mogelijk om de individuele aanbieder van siechte auto's af te straffen, omdat hij op
de gemiddelde kwaliteitsdaling van alle aanbieders reageert en niet op die van een
enkele verkoper.""

De beschrijving van het proces van dalend kwaliteitsaanbod op de markt voor auto's
laat zieh goed vertalen naar het probleem van anti-selectie binnen de verzekerings-
markt. Ook tussen een verzekerde en een verzekeraar is immers sprake van een
asymmetrie in informatie, waarbij de verzekerde in het algemeen over betere infor-
matie omtrent het ongevalsrisico beschikt dan zijn verzekeraar. In het kader van de
markttheorie kan de verzekeraar worden beschouwd als de koper van informatie met
betiekking tot de risico's die hij wenst te verzekeren. Omdat de verzekerde, als ver-
koper, over betere informatie beschikt, weet een verzekeraar niet of zieh siechte of

?91 Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 124. •" *".* • •'•'•' ' • - ' ''*

™2. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 124-125.

3- Akerlof, QJE, 1970, p. 492-499, past zijn theorie onder andere toe op verzekeringen (in het bij-

zonder met betrekking tot medische zorg), werknemers uit minderheidsgroeperingen en krediet-

markten in ontwikkelingslanden.
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goede risico's bij zijn polis zullen aansluiten. Hij wordt derhalve gedwongen om een
gemiddelde premie te berekenen. Voor de siechte risico's, die nu een relatief la» i
premie gaan betalen, kan dit een reden zijn om een verzekering af te sluiten. Voorde
goede risico's is het in deze situatie echter niet optimaal om verzekeringsdekking te I
vragen, aangezien voor hen de premie te hoog kan zijn. Dit kan leiden tot een proces i
van anti-selectie, waarbij de goede en minder goede risico's de groep zullen vertaten '
en op termijn alleen de siechte risico's overblijven.™* iiv.i ; :•: -, >,•-!.... J

Wanneer een verzekeraar, door een gebrek aan informatie de aangesloten risico's ]
niet optimaal kan groeperen, kan een proces van anti-selectie ontstaan. Wanneer
daarbij de variatie in risico's, namelijk de verhouding tussen de goede en siechte ri-
sico's, te groot wordt, kan dit proces zelfs leiden tot de onverzekerbaarheid van be-
paalde risico's.'"

In antwoord op het proces van anti-selectie zal een verzekeraar derhalve moeteii
trachten om zoveel mogelijk informatie te verzamelen ten behoeve van een zo be-
perkt mogelijke samenstelling van de risicogroepen. Daamaast is het voor de verze-
keraar van belang om de goede risico's binnen de groep te houden.™*

4.2.2.1. Het differentieren van ongevalsrisico's - . i

Een verzekeraar kan het proces van anti-selectie vertragen door middel van het dif-
ferentieren van risico's. Binnen de autoverzekering is het bijvoorbeeld gebruikelijk
om de individuele risico's te differentieren naar onder andere leeftijd, woonplaats,
beroep, schadeverleden, veiligheid van de auto en het jaarlijks aantal afgelegde ki-
lometers.™'

Voor wat betreft de differentiatie naar leeftijd kan worden gesteld dat jonge 'onerva-
ren' autobestuurders een hogere risicofactor in het verkeer vormen dan hun oudere
'ervaren' collega's, waardoor zij een relatief hoge premie betalen voor hun verzeke-
ring. Op basis hiervan kan een verzekeraar besluiten om jonge automobilisten in een
aparte risicogroep onder te brengen. Daarmee kan worden voorkomen dat 'ervaren

794. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 125; Schäfer und Ott, Lehrbuch to
ökonomischen Analyse, p. 408-411; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 159-160.

795. Priest, YLJ, 1987, p. 1553, spreekt van 'unraveled risk pools'. Zie ook Faure en Van den B«$-
Objectieve aansprakelijkheid, p. 126-127. 4,*,.^»'* (*»*«-•*••' -

796. Priest, YU, 1987, p. 1541-1543.
797. C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 225-226, stelt dat Tioe fijnmaziger

de differentiatie, hoe efficiCnter de verzekering'. Zie ook Priest, YLJ, 1987, p. 1545.
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autobestuurders de risicogroep, waarin zieh ook jonge automobilisten bevinden,
vertaten en op zoek gaan naar een verzekeringspolis met een lagere premie.

Ook binnen de groep jonge autobestuurders bevinden zieh echter chauffeurs die
weinig brokken maken en chauffeurs die vaak bij een ongeval zijn betrokken. Ge-
steld kan worden dat een groot aantal ernstige verkeersongevallen door een klein
deel van deze groep wordt veroorzaakt. Dit heeft tot gevolg dat een meerderheid
meebetaalt aan het risico dat door de minderheid van de groep wordt gecreeerd.
Mackaay spreekt in dit verband van een 'cross-subsidisation' van de läge risico's naar
de hoge risico's binnen de groep, van veilige bestuurders naar roekeloze bestuur-g
ders.

Een oplossing voor dit probleem is een verdere beperking van de risicogroep, maar
de vraag is of een verzekeraar, in verband met de kosten van een verdere differentia-
tie, daartoe bereid is. De verzekeraar zal over informatie moeten beschikken om de
siechte risico's emit te kunnen lichten. Daamaast zullen de administratieve kosten
van een verdere risicodifferentiatie op een bepaald punt niet meer opwegen tegen de
opbrengst van een verdere premieverlaging. Mackaay formuleert dit aldus:

'The differentiation can be expected to go on until the additional measurement
cost of further differentiation is just equal to the premium reduction which can
be offered to the newly differentiated better risk groups'.'" ,̂  .

4.2.2.2. Andere remedies tegen het proces van anti-selectie . . . - , . . , ^

Wanneer de kosten van een verdere differentiatie derhalve te hoog worden en niet
meer in verhouding staan tot de aangeboden premie, kan een verzekeraar met een
aantal maatregelen trachten de polisvoorwaarden aantrekkelijker te maken zodat de
goede risico's binnen de groep blijven. .... .. : ..,, . ,., ._ .̂ ;.,_ .. . . . . . ^ .,,,. .

In de eerste plaats kan een verzekeraar besluiten om het eigen risico (franchise) te
verhogen. Voor de goede risico's binnen de groep is een hoger eigen risico minder
kostbaar dan een premiestijging, omdat zij beter in Staat zijn om de waarschijnlijk-
heid van een ongeval in te schatten. Voor de siechte risico's wordt met een verho-
ging van het eigen risico bereikt dat zij een prikkel krijgen om het ongevalsrisico te
reduceren.

'98. Mackaay, Economics of Information and Law, p. 192-193. Latin, CaLR, 1985, p. 728, wijst op
de mogelijkheid dat roekeloze autobestuurders ook kunnen besluiten tot de aankoop van een la-
gere verzekeringsdekking of een activiteitswijziging. Dit laatste kan echter leiden tot een keuze
voor een activiteit waaraan niet minder risico's zijn verbonden dan autorijden, bijvoorbeeld mo-
torrijden.

" • Mackaay, Economics of Information and Law, p. 192. Zie ook Faure en Van den Bergh, Objec-
tieve aansprakelijkheid, p. 127.
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In de tweede plaats kunnen de goede risico's binnen de groep worden gehouden door
een verlaging van het gezamenlijke dekkingsplafond onder een bepaalde verzeke- i
ringspolis. Voor een verzekerde met een verwachte schade die lager ligt dan dit pla- j
fond zal een dergelijke maatregel geen reden zijn om de groep te verlaten. De siech- '
te risico's krijgen echter een additionele prikkel om het ongevalsrisico te verminde. •
rcnT j

,- ;Li5-ao rprr.'cc jjsr.-fig')tj> /Hi« •'StCi ., !

In de derde plaats kan een verzekeraar het verzekerd bedrag Verlagen. Voor de goe- !
de risico's heeft dit weinig gevolgen. Zij hebben, gegeven het läge risico dat zij vor- i
men, genoeg aan een laag verzekerd bedrag met een aanverwant läge premie. De i
hoge risico's zullen echter een prikkel hebben om het risico te verminderen."" j

In de vierde plaats ten slotte, heeft de verzekeraar de mogelijkheid om in de polis j
specifieke uitsluitingen op te nemen. In dit kader kunnen bepaalde schadegevalta ;
van dekking worden uitgesloten, tenzij de verzekerde bepaalde maatregelen neemt |
om het risico te reduceren. Bij een autoverzekering kan worden gedacht aan het uit-
sluiten van de dekking van bepaalde strafbare handelingen, zoals het rijden onder
invloed, die aan een eventuele schadeclaim ten grondslag liggen.*" j

4 . 3 . MORELE RISICO EN ANTI-SELECTIE VERGELEKEN •'"•*#.• . -i:'

Wanneer een verzekerde over betere informatie omtrent het ongevalsrisico beschikt
dan zijn verzekeraar, zullen bij een volledige verzekeringsdekking de prikkels van
zorg van de verzekerde verminderen. De verzekeraar kan dit probleem van het rnore-
le risico verminderen door de verzekerde gedeeltelijk bloot te stellen aan het risico
en door de premie aan te passen.

Het proces van anti-selectie ontstaat wanneer de verzekeraar door een gebrek aan in-
formatie niet in staat is om de bij hem aangesloten risico's optimaal te groeperen en
genoodzaakt is om een gemiddelde premie aan te rekenen. Hierdoor zal het verschil
tussen de goede en siechte risico's te groot worden en zullen de goede risico's, voor
wie de premie niet overeenstemt met het individuele risico, de groep verlaten. Een
verzekeraar kan dit proces afremmen door middel van risicodifferentiarie of, wan-
neer dit te kostbaar wordt, met behulp van aanrrekkelijke polisvoorwaarden trachten

800. Priest, YU, 1987, p. 1573. . . . . . . . .
8 0 1 . P r i e s t , Y U , 1 9 8 7 , p . 1 5 7 4 . • • • - ? < -: • • .«« ;• - ' - * > • • <• - » • > •» *-• • •^ . •« . . - . • -• . s . f > * »

802. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 126-128; Faure en Van den Bergh.
preadvies, 1990, p. 17. Gravelle, IRLE, 1991, p. 23-41, onderzoekt de economische effeclen van
strenge verzekeringsvoorwaarden op de vermindering van het proces van anti-selectie, met nan*
voor wat betreft het bestraffen van fraude en verzwijging. Zie ook Mulder en Weseman, SWO .
R-94-29, voor een Studie naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een snelheidsclausulein*
verzekeringsvoorwaarden.
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de goede risico's binnen de groep te houden. Deze laatste maatregelen zullen aan de
siechte risico's een extra prikkel geven om het ongevalsrisico te verminderen.*"

Het verband tussen morele risico en anti-selectie komt onder andere tot uiting in het
gegeven dat de aanwezigheid van het morele risico kan leiden tot een vergroting van
het probleem van anti-selectie. Wanneer een verzekeraar door een gebrek aan infor-
matie niet in staat is om het morele risico afdoende te controleren, kan dit leiden tot
een te grote variatie in risico's binnen de groep verzekerden. Daarmee wordt de ver-
dere differentiering van risico's bemoeilijkt, hetgeen voor sommige verzekerden een
relatieve stijging van de premie tot gevolg kan hebben. Voor bijvoorbeeld een auto-
mobilist die alleen in het weekend aan het verkeer deelneemt kan deze premiestij-
ging te groot worden in verhouding tot zijn individuele risico, waardoor hij de risi-
cogroep zal vertaten. Dit leidt derhalve tot een proces van anti-selectie."*

4.4. HET ONDERSCHEID TUSSEN 'THIRD PARTY' EN 'FIRST PARTY' VERZEKERING

Bij de analyse van het morele risico en de anti-selectie is geen rekening gehouden
met de vraag welke vorm van verzekering voorhanden is. In een eerdere paragraaf is
in dat kader een onderscheid gemaakt tussen een 'third party' verzekering en een
'first party' verzekering.^ Een 'third party' verzekering dekt de aansprakelijkheid
van de dader die schade toebrengt aan het slachtoffer en zal hierna als een aanspra-
kelijkheidsverzekering worden aangeduid. Een 'first party' verzekering dekt de scha-
de van het slachtoffer, de autobestuurder of de fietser, zelf en zal hierna schadever-
zekering worden genoemd.

In het algemeen wordt gesteld dat een verzekeraar bij een schadeverzekering over
betere informatie kan beschikken met betrekking tot het gedrag van de verzekerde.
Met een schadeverzekering staat een verzekeraar in direct contact met zijn verzeker-
de, waardoor de premie op een juiste wijze kan worden afgestemd op het individuele
ongevalsrisico. Bij een aansprakelijkheidsverzekering geldt echter dat het ongevals-
risico van de verzekerde dader mede afhankelijk is van het gedrag van het slachtof-
fer die zijn schade van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader krijgt ver-
goed. Een aansprakelijkheidsverzekeraar zal veelal geen informatie hebben omtrent
het gedrag van het slachtoffer, een persoon die zieh min of meer toevallig aandient
wanneer zieh een ongeval voordoet.®**

803. Zie Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 160.
*W. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 17-18; Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-

sprakelijkheid, p. 125-126; Priest, YLJ, 1987, p. 1546-1547. .
»05. Zie paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk. ' " . " , ' . - 't
06- Zie C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 220. . U .-;•;,•)•"*



238

Dit verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering en een schadeverzekering ij!
mede van invloed op de aanpak van de problemen van morele risico en anti-selectie ^
Bij een schadeverzekering kan de verzekeraar tegen läge kosten aan de hand van be-!
paalde karakteristieken van de individuele verzekerden, zoals beroep, leeftijd, scha- i
deverleden en de veiligheid van het te verzekeren object, de risico's differenrjerea!
De schadeverzekeraar heeft derhalve de mogelijkheid om, met behulp van statistic- i
ken die betrekking hebben op het schadeverleden, de risicogroepen zo nauw mögt!
lijk te definieren, waardoor een schadeverzekering voor läge risico's aantrekkelijk
wordt."" Daarnaast is een betere controle van het morele risico mogelijk, omdateen j
schadeverzekeraar in het algemeen alleen informatie nodig heeft omtrent het gedrag j
van de verzekerde zelf. -«-jr. TISST.-JV ->.-I ::•,<, ?- •\.;'.- : . - .-;•! J

Bij een aansprakelijkheidsverzekering is een dergelijke afbakening van risico's ved i
duurder. De aansprakelijkheidsverzekeraar beschikt immers over weinig informatie I
met betrekking tot het gedrag van het slachtoffer dat bij een ongeval met de vera-
kerde dader betrokken kan raken. Daamaast is bij een aansprakelijkheidsverzekering;
sprake van schade-uitkeringen aan niet bij de verzekering aangesloten Individuen, I
waardoor de controle van het morele risico van de verzekerde zelf wordt bemoei- j
lijkt. Wanneer een verzekeraar ten behoeve van een vermindering van het morele ri- j
sico vervolgens overgaat tot een premieaanpassing zonder rekening te houden met j
de hoge of läge risico's, zal dit kunnen leiden tot een proces van anti-selectie."" !

4.5. MORELE RISICO EN DE ANTI-SELECTIE BINNEN DE AUTOVERZEKERING

Het probleem van het morele risico is in een eerdere paragraaf reeds getoetst aan het
verkeersongevallenrecht."" Daarin is geconcludeerd dat een autoverzekeraar met
behulp van zowel een premieaanpassing, via een bonus-malussysteem, als een ge-'
deeltelijke dekking, in de vorm van een eigen risico, het gedrag van de autobestuur-
der kan controleren. In het kader van het tegengaan van het proces van anti-selectie
is gesteld dat met behulp van zowel een risicodifferentiatie als aantrekkelijke polis-
voorwaarden de goede risico's binnen de verzekeringspolis kunnen worden gehou-
den, waarbij tegelijk aan de siechte risico's optimale prikkels van zorg kunnen wor-
den gegeven.

Met betrekking tot het onderscheid naar type verzekering is gesteld dat bij een scha-
deverzekering een verzekeraar over meer directe informatie kan beschikken ten aan-
zien van het individuele ongevalsrisico dan bij een aansprakelijkheidsverzekering
Dit betekent dat een schadeverzekeraar de autobestuurders kan indelen in een groep
met jonge 'onervaren' autobestuurders en een groep met oudere 'ervaren' autobe-

807. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 17; Priest, YLJ, 1987, p. 1557.
808. Priest, YLJ, 1987, p. 1558.
809. Zie paragraaf 4.1.4 van dit hoofdstuk. . . . .
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stuurders. Daarnaast kan de schadeverzekeraar de aangesloten risico's verder diffe-
rentieren naar het aantal afgelegde autokilometers, het type auto, schadeverleden en
het aantal gemaakte verkeersovertredingen. De autobestuurder heeft verder de keuze
om zijn letselschade bij dezelfde autopolis onder te brengen, of hiervoor een andere
verzekering af te sluiten. Deze verschillende technieken kunnen eraan bijdragen dat
bijvoorbeeld individuen die weinig autorijden en daardoor een laag risico vormen
binnen de r is icogroep w o r d e n g e h o u d e n . ••*;»?, jij;;>- i - z ^ j ^ i j } ^ ) ^ ^ ; , .=ri ^ , , , -

Hoewel de vorenbedoelde risicodifferentiatie in beginsel ook mogelijk is binnen een
aansprakelijkheidsverzekering, kan een aansprakelijkheidsverzekeraar slechts indi-
rect invloed uitoefenen op het gedrag van de automobilist. De autobesruurder is im-
mers aansprakelijk voor de schade die hij aan het slachtoffer, bijvoorbeeld de fietser,
toebrengt. Het ongevalsrisico van deze fietser kan niet door de aansprakelijkheids-
verzekeraar worden gecontroleerd, aangezien deze persoon onbekend is voor de ver-
zekeraar en de identiteit ervan pas zal blijken bij een verkeersongeval met een verze-
kerde automobilist. Uitgaande van de Stelling dat een aansprakelijkheidsverzekeraar
over minder directe informatie beschikt dan een schadeverzekeraar, betekent dit dat
een optimale risicodifferentiatie door de aansprakelijkheidsverzekeraar alleen tegen
hoge kosten kan worden uitgevoerd.*'"

In theorie kan worden geconcludeerd dat een schadeverzekeraar, die de schade van
de autobestuurder dekt, over meer betrouwbare informatie beschikt ten aanzien van
het ongevalsrisico van de individuele bestuurder. Een schadeverzekeraar is daardoor
beter in Staat om het morele risico te controleren en om het proces van anti-selectie
af te remmen. De aansprakelijkheidsverzekeraar kan het gedrag van de autobestuur-
der veel minder optimaal controleren. De aansprakelijkheidsverzekeraar dient im-
mers rekening te houden met het gedrag van de fietser, die veelal door een toeval bij
een verkeersongeval met de verzekerde autobestuurder is betrokken geraakt.

5. De regulering van verzekeringsmarkten i <;

In de vorige paragraaf is uitvoerig stilgestaan bij een aantal informatieproblemen,
waarmee een verzekeraar kan worden geconfronteerd indien een verzekeringsdek-
king voorhanden is. Ervan uitgaande dat een verzekerde invloed kan uitoefenen op
het ongevalsrisico, is onderzocht welke instrumenten aan een verzekeraar ter be-
schikking staan om deze informatie-asymmetrie, die van de genoemde veronderstel-
ling het gevolg is, te verminderen.

Zie hierover Priest, YLJ, 1987, p. 1558, die een onderscheid maakt tussen een 'first party' verze-
kering voor de automobilist en een 'third party' verzekering van een fabrikant van auto's.
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In deze paragraaf zal de economische analyse van verzekering worden uitgebreid
met de theoretische vraag welke invloed overheidsregulering kan hebben op de wa-
king van de verzekeringsmarkt en de efficientie van de verzekeringsovereenkomsi
Daartoe kan de wetgever onder meer gebruik maken van een tweetal instrumenten,
namelijk een verplichte verzekering (paragraaf 5.1) en een beperking van de aan-
sprakelijkheid (paragraaf 5.2). De invoering van een verplichte verzekering wordt
vaak beargumenteerd met de Stelling dat een combinatie van een risicoaansprake-
lijkheid met een verplichte verzekering een volledige schadevergoeding aan het
slachtoffer kan garanderen. Daarnaast wordt met een verplichte verzekering voor-
komen dat de schadeveroorzaker in geval van insolventie niet aan zijn schadever-
goedingsplicht kan voldoen. Een beperking van de aansprakelijkheid wordt nogal
eens bepleit door de verzekeraars die menen dat bepaalde risico's vanwege de ge-
brekkige voorspelbaarheid en grote omvang van de verwachte schade, anders onver-
zekerbaar dreigen te worden. In paragraaf 5.3 zal de veronderstelling, dat op de ver-
zekeringsmarkt steeds sprake is van een volledige concurrentie, worden genuan-
ceerd. Daarbij zal de vraag aan de orde komen wat de effecten kunnen zijn van een
beperking van de mededinging en een concentratie op de verzekeringsmarkt voor de
efficientie van de verzekeringsovereenkomst. De analyse zal in paragraaf 5.4 wor-
den afgesloten met een bespreking van het belang van concurrentie op de markt voor
autoverzekeringen.

5.1. DE THEORIE VAN DE VERPLICHTE VERZEKERING " ^ •

Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan worden omschreven als een in-
strument waarbij een individu een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld autorijden) al-
leen mag uitoefenen, wanneer de aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is
van de uitoefening van de betreffende activiteit, door een verzekering is gedekt.

Binnen de algemene theorie van verzekering is gesteld dat een verzekering een in-
strument is dat ten aanzien van een bepaalde activiteit het nut van een individu met
een afkeer van risico kan verflogen."* Uitgaande van dit gegeven rijst de vraag of de
voordelen van een verzekering zo groot zijn dat een verplichte verzekering wenselijk
geacht kan worden. Voor een beantwoording van deze vraag zal eerst worden uitge-
gaan van de veronderstelling dat geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering aan-
wezig is.

811. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 24.
812. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
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5 / / . Ke/2e)ten>zg5p//c/i/ en a*e verAog/ng van nef nur

Teneinde te kunnen beoordelen wat de effecten van een verzekeringsplicht zijn, zal
eerst in het algemeen de houding ten aanzien van het risico, alsmede de bereidheid
om een verzekering af te sluiten worden bekeken. De houding ten aanzien van risico
lean uiteenlopen van sterk risicoavers tot risiconeutraal of zelfs risicozoekend. Daar-
binnen zijn echter allerlei gradaties mogelijk. Een individu met een volledige afkeer
van risico zal een verzekering willen aangaan die hem een volledige dekking ver-
schaft. Een persoon met een minder sterke risicoaversie zal genoegen nemen met
een minder dan volledige verzekeringsdekking. Een risiconeutraal individu, ten slot-
te, zal, op voorwaarde dat hij volledig is geinformeerd, geen behoefte hebben aan
verzekeringsdekking. Dit betekent dat alleen een persoon met een volledige afkeer
van risico zijn verwacht nut kan verhogen met het afsluiten van een verzekerings-
overeenkomst.'^'< t>ynn7 •„•;.• .IJ . g i n O S K B

Wanneer via regelgeving een verplichte verzekering wordt opgelegd, zal dit kunnen
leiden tot een welvaartsverlies. Voor een risiconeutraal persoon, een minder risico-
avers individu of een persoon met een geringe vraag naar verzekering, zal een derge-
lijke verplichting niet leiden tot een verhoging van het verwacht nut. Indien deze in-
dividuen worden gedwongen om een verzekering af te sluiten zal voor hen de pre-
mie onevenredig hoger liggen dan de waarde die overeenkomt met de verwachte
ongevalskosten en het individuele ongevalsrisico (actuarieel faire premie).

Een verplichte verzekering kan daamaast, mede als gevolg van de verschillende in-
dividuele graden van risicoaversie, leiden tot een discrepantie tussen (vermögende)
personen die anders geen verzekering zouden nemen en (minder vermögende) per-
sonen voor wie wel een vraag naar verzekering bestaat. Wanneer bepaalde vermö-
gende individuen geen vraag naar verzekering hebben, zal een systeem van een ver-
plichte verzekering niet leiden tot een verhoging van hun verwacht nut. Een verzeke-
ringsplicht zal in dat geval eerder leiden tot hoge administratieve kosten, zonder dat
daarmee de maatschappelijke welvaart wordt verhoogd.

Samenvattend kan worden gesteld dat, wanneer individuen volledig zijn geinfor-
meerd omtrent het verwachte risico en derhalve zelf kunnen bepalen of zij een ver-
zekeringsovereenkomst aan willen gaan, er economisch gezien weinig reden is om
een verzekering verplicht te maken."^ :v ••,, vL^v ab .•::<,•/ r<iabtrr'jvv:* *..?; .;;\:i*»"

Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 304; Faure en Van den Bergh,

preadvies, 1990, p. 25-26.
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In werkelijkheid zullen individuen veelal geen volledige informatie hebben omtrenl i
het verwacht risico. Een individu kan zieh bijvoorbeeld vergissen in zijn houdingtai 1
aanzien van het risico, waardoor hij zieh niet of onvoldoende verzekert. Daarnaast'
kan een individu niet op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van een verzekering, i
met als gevolg dat hij geen verzekering afsluit, ondanks het gegeven dat een derge- j
lijke transactie zijn verwacht nut kan verhogen. Deze informatieproblemen kunnen!
een argument zijn om tot de invoering van een verplichte aansprakelijkheidsver- i
zekering over te gaan."* -jW-iVibä' .^u-iibb^tff*;-«-/ .r>v '̂ «»

Naast de voornoemde informatieproblemen aan de zij de van de potentieel verzeket-1
de, kunnen ook informatieproblemen aan de zij de van de verzekeraar aanleiding zijn |
voor de invoering van een verplichte verzekering. In de vorige paragraaf is in dat i
kader het proces van anti-selectie geanalyseerd. Daarin werd verondersteld dat de j
verzekerde beter geinformeerd is omtrent het verwacht risico dan zijn verzekeraai. j
Als gevolg van deze informatie-asymmetrie heeft een verzekeraar moeite om de risi- i
cogroepen op een juiste wijze af te bakenen.*'* j

Wanneer aan alle potentiele schadeveroorzakers een verplichte verzekering wordt;
opgelegd, kan worden voorkomen dat een proces van anti-selectie ontstaat, waarbij j
de goede risico's de groep verlaten. Daarmee kan echter een welvaartsverlies ont- i
staan, omdat een verplichte verzekeringspolis voor de goede risico's niet zal leiden
tot een maximalisering van het verwacht nut. Zij betalen immers een relatief hoge;
gemiddelde premie. j

Binnen de rechtseconomische literatuur wordt voor een dergelijk welvaartsverlies
een oplossing gevonden in de vorm van een sociale verzekering, die door de over-
heid wordt verstrekt. Hierbij wordt verondersteld dat de overheid op een goedkope {
wijze de benodigde informatie omtrent het ongevalsrisico kan verzamelen. De over- j
heid kan deze informatie daarnaast ook doorgeven aan de particuliere verzeke-
raars.°"

Naast de afwenteling van de eerdergenoemde informatieproblemen kan een ver-
plichte verzekering ook een goede oplossing zijn voor de mogelijke insolventie van

814. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 305; Faure en Van den Bergh, p«*l'
vies, 1990, p. 29.

815. Zie paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk.
816. Zie hierover onder anderen: Pauly, QJE, 1974, p. 44-62; Faure en Van den Bergh, Object**

aansprakelijkheid, p. 307-308; Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 29-30.
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de schadeveroorzaker."* Wanneer zieh een ongeval voordoet, waarbij de omvang
van de schade hoger is dan het vermögen van de dader, zal de schade van het slacht-
offer voor een deel onvergoed blijven. Het slachtoffer zal derhalve een beroep moe-
ten doen op de aanwezige eigen voorzieningen, waarmee de schade echter indirect
naar de gemeenschap (de belasting- en premiebetaler) wordt verschoven.

Een belangrijker probleem bij insolventie is dat de dader bij de uitoefening van zijn
zorg- en activiteitsniveau onvoldoende rekening zal houden met de negatieve exter-
ne effecten, zijnde de verwachte schade, die door zijn activiteit kunnen worden ver-
ooizaakt. Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan in deze gevallen garan-
deren dat het slachtoffer volledig schadeloos wordt gesteld, ook wanneer de dader
insolvabel blijkt te zijn. De schadeveroorzaker betaalt, ten behoeve van deze ver-
plichte verzekering, vooraf een premiebedrag dat overeenkomt met de verwachte
schade."* • •- • -• •""^-"••• -•> ^ • • • > • > - » « >

Een verplichte verzekering kan daarnaast wenselijk zijn vanuit de positie van de
niet-vermogende dader met een volledige afkeer van risico die een Sterke vraag naar
verzekering heeft. Met een verzekeringsplicht kan echter ook worden voorkomen dat
bijvoorbeeld een risiconeutrale dader als gevolg van zijn insolventie te weinig zorg
zal uitoefenen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in
Staat is om binnen een coneurrerende verzekeringsmarkt het gedrag (morele risico)
van de verzekerde effectief te controleren."'
l f « - a . 5 ; , f , !•! l - ; v TV„-:!,ree J V » iJVIv'. »'S:,*;: :\-"-,:.-ißvv; -;.;V.: v:. .• ,-n.;. •..-:

In een eerder stadium van deze analyse is echter gesteld dat, door een gebrek aan in-
formatie bij de verzekeraar, een controle van het morele risico niet optimaal kan
zijn. Dit betekent dat een verplichte verzekering negatieve effecten kan hebben op
het niveau van zorg van de schadeveroorzaker. Deze zal nu minder zorg aanwenden
dan zonder de aanwezigheid van een verplichte verzekering het geval zou zijn."°

•5./.4 voor ee«

De voomoemde nadelige effecten van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering
kunnen in de eerste plaats worden tegengegaan wanneer een goed geinformeerd

817. Zie Polborn, IRLE, 1998, p. 141-146, voor een analyse van de verhouding tussen een verplichte
verzekering en de insolventie van de dader (een ondememing).

818. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 305-306; Faure en Van den Bergh,
preadvies, 1990, p. 26. Zie ook Shavell, Accident Law, p. 240-241 voor een analyse van de vraag
naar een aansprakelijkheidsverzekering bij de afwezigheid van een verzekeringsplicht.

8" Jost, IRLE, 1996, p. 263.
820. Shavell, IRLE, 1986, p. 53-55; Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 30; Faure en Van

den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 305-306; Shavell, Accident Law, p. 242; Bowles,
^ Law and the Economy, p. 119-121; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 161. Zie

ookparagraaf4.1 en 4.1.1 van dit hoofdstuk.



slachtoffer een eigen schadeverzekering afsluit. Daarmee kan het slachtoffer reke-
ning houden met de mogelijkheid dat een insolvabele schadeveroorzaker niet in staat
is om hem volledig schadeloos te stellen. ^ ,.;,,...,<, ^>,p ,

Indien het slachtoffer zieh echter niet vrijwillig wenst te verzekeren, zijn er twee be-
leidsmaarregelen die aan het slachtoffer een voldoende compensatie kunnen garan-
deren, namelijk een verplichte schadeverzekering aan de zijde van het slachtoffer en
de instelling van een waarborgfonds door de overheid.

De eerstgenoemde maatregel legt aan het slachtoffer de verplichting op om, ter dek-
king van zijn eigen verwachte schade, een schadeverzekering af te sluiten. Gegeven
de informatievoordelen van een schadeverzekering boven een aansprakelijkheidsver-
zekering,®'" zal bij een schadeverzekering aan de zijde van het slachtoffer eenbetere
risicodifferentiatie mogelijk zijn. Daarbij kan de verzekeraar een onderscheid maken
naar bijvoorbeeld het inkomen, de leeftijd en het beroep van een verzekerde, waar-
door de premie een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van het verwachte onge-
valsrisico en een proces van anti-selectie kan worden tegengegaan.^

Aan een verplichte schadeverzekering aan de zijde van het slachtoffer zijn echter
ook nadelen verbunden. In de eerste plaats zal, wanneer een dergelijke verzekering
van overheidswege via de sociale zekerheid wordt verstrekt, sprake zijn van hogc
administratieve kosten alsmede van inefficienties ten gevolge van de werking van de
bureaucratic Deze problemen zullen echter een minder grote rol spelen indien een
schadeverzekering via de particuliere markt wordt aangeboden.

In de tweede plaats zal de invoering van een verplichte schadeverzekering niet in het
voordeel van elk slachtoffer zijn. Wanneer een potentieel slachtoffer bijvoorbeeld in
zeer geringe mate aan een bepaalde activiteit deelneemt, zal een verzekeringsplicht
zijn verwacht nut niet verhogen. Daarnaast kan worden gewezen op het verband tus-
sen de houding ten aanzien van risico en de vraag naar een verzekering. Een risico-
neutraal slachtoffer zal, indien volledig gei'nformeerd, bijvoorbeeld geen verzekering
afsluiten, met het gevolg dat een verzekeringsplicht kan leiden tot een wel-
vaartsverlies.*"

Naast de invoering van een verplichte schadeverzekering kan de overheid ook be-
sluiten tot de instelling van een waarborgfonds voor de vergoeding van ongevals-
slachtoffers. Potenriele schadeveroorzakers betalen daarbij een soort heffing aan ait
waarborgfonds. Uit dit fonds worden vervolgens de toekomstige slachtoffers van een

; • . ' i • . : • • , : • • i a ? . r . • > • • > • : • • • : - • • • • • ' « • •

821. Zie paragraaf 4.4 van dit hoofdstuk.
822. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 27; Shavell, Accident Law, p. 242-243.
823. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 27; C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aan-

sprakelijkheid, p. 205-206; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 312-31
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ongeval vergoed, enkel indien achteraf wordt geconstateerd dat de schadeveroorza-
ker te weinig vermögen heeft om het slachtoffer schadeloos te stellen, of ondanks de
verzekeringsplicht heeft verzuimd zieh te verzekeren.

Een eerste voordeel van een waarborgfonds heeft betrekking op het gegeven dat een
dergelijk fonds alleen uitkeert wanneer de schadeveroorzaker insolvent blijkt te zijn.
Hierdoor blijft de preventieve werking van aansprakelijkheidsregels bestaan. In de
tweede plaats is bij een waarborgfonds het probleem van het morele risico minder
groot en zijn de administratieve kosten lager, omdat niet bij elk schadegeval wordt
uitgekeerd. In de derde plaats zal de heffing die alle potentiele schadeveroorzakers
aan het waarborgfonds moeten betalen lager zijn dan de premie bij een verplichte
verzekering. Voor een risiconeutrale dader zal het nutsverlies derhalve geringer zijn
dan bij een verplichte aansprakelijkheidsverzekering."'*

5./.5. Ke^p//c/i/e verze^ering in Ae/ verAeersongevaZ/e/irec/i/ 3^ A"* Jr(i;s "s-ur-

In het voorgaande is een algemeen overzicht gegeven van de economische voor- en
nadelen van een verplichte verzekering. Een dergelijke verzekeringsplicht kan bij-
voorbeeld het verwacht nut van een individu met een volledige afkeer van risico
verhogen, alsook bepaalde informatieproblemen wegnemen. Daarnaast kan een ver-
plichte verzekering op twee manieren een remedie zijn tegen de aanwezigheid van
insolventie bij de dader. Enerzijds kan met behulp van een verzekeringsplicht wor-
den voorkomen dat het slachtoffer, ten gevolge van de insolventie van de dader, zijn
schade niet volledig vergoed krijgt. Anderzijds zal een verplichte verzekering een
oplossing kunnen zijn voor een mogelijke verminderde zorgvuldigheid, 'underdeter-
rence', bij de insolvente dader. Op voorwaarde dat een verzekeringsplicht samengaat
met een effectieve controle van het morele risico, kunnen derhalve de prikkels van
zorg bij de dader behouden blijven.*"
- ' • - - • * - ' ; . . = . . . • • , , - , . . • • , : . . „ • * ,

Naar aanleiding van deze theoretische overwegingen kan de vraag worden gesteld in
hoeverre een verzekeringsplicht binnen de autoverzekering wenselijk is. Aan het be-
gin van dit hoofdstuk is uitgegaan van de niet onrealistische veronderstelling dat een
gemiddelde autobestuurder een afkeer heeft van risico."* Wanneer daarnaast wordt
gesteld dat het inkomen van een gemiddelde automobilist relatief laag is en de ver-
wachte schade een grote omvang kan hebben, zal met de invoering van een verzeke-
ringsplicht het welvaartsverlies beperkt kunnen blijven. Een tweede argument voor

824. Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 28; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprake-
lijkheid, p. 313; Shavell, IRLE, 1986, p. 55; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p.
161-162. In paragraaf 6 zal worden ingegaan op de economische analyse van een schadefonds.

»25. Hierbij geldt verder dat de controle van het morele risico beter mogelijk is met een verzekering
dan met alleen aansprakelijkheid. •-= - ' • ' ! - ? : f, • , ' , ! • • « ; - ^ i - :

826. Zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk.



een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen hangt samen
het feit dat een autobestuurder bijvoorbeeld niet weet dat een verplichte verzek *
zijn verwacht nut kan verhogen. Wanneer wordt verondersteld dat de overheidib
informatie wel heeft, krijgt een verzekeringsplicht echter wel een patemalistisch kj.
rakter. Een derde argument ten slotte, houdt verband met mogelijke insolventiem
blemen bij de vergoeding van verkeersschade. Wanneer het inkomen van de a».
bestuurder lager is dan de verwachte schade, zal een verplichte aansprakeliftbk.
verzekering wenselijk kunnen zijn."' q '::: ?:n ,. •̂->>.;. ,.., ^ .

Gegeven het bilaterale karakter van een verkeersongeval kan echter ook hierde
vraag worden gesteld of bijvoorbeeld een schadeverzekering aan de zijde van ha
slachtoffer niet tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Het voordeel van ea
dergelijke eerste partijverzekering is dat de verzekeraar over meer directe infonra&e
beschikt om het morele risico en het proces van anti-selectie te controleren. Dai-
naast geldt ook ten aanzien van verkeersslachtoffers de reele veronderstellingvann-
sicoaversie. Wanneer deze verzekering tenslotte niet vanwege de overheid won!
verstrekt maar door de particuliere verzekeringsmarkt wordt aangeboden, kunm
ook administratieve kosten en inefficienties op het terrein van de bureaucratie wi-
den vermeden. , . ..,

5.2. DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - • a

Een tweede instrument waarmee de overheid, naast een verzekeringsplicht, de va»
keringsmarkt kan reguleren is de invoering van een beperking van de aanspa-
kelijkheid. Een economisch argument voor een dergelijke aansprakelijkheidsbepa-
king is het gevaar dat bepaalde risico's onverzekerbaar dreigen te worden indienea
onbeperkte aansprakelijkheid van toepassing zou zijn. Dit gevaar heeft dan voonl
betrekking op de aansprakelijkheid voor risico's die betrekkelijk weinig voorkona,
maar waarbij de omvang van de verwachte schade en het aantal potentiele slack»
fers zeer hoog is."* Ook bij autoverzekeringen kan een beperking van aansprab

827. Zie Jost, IRLE, 1996, p. 263-267, voor een analyse van de verhouding I
plichte verzekering en de controle van het morele risico. Zie ook Faure en Van (
jectieve aansprakelijkheid, p. 309-310. , ^ ,

828. Voorbeelden hiervan zijn kemongevallen en olieverontreiniging. Bij deze zogenaamde c a ^
fe-risico's' gaat een beperking van de aansprakelijkheid vaak samen met een verplic tev
ring, omdat bij deze risico's de eventuele vergoeding aan het slachtoffer gewaarborgd ^ ^
ven. Zie Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 20-24; Faure en Van den Bergn̂
ve aansprakelijkheid, p. 338-342. Zie daar uitvoerig over Vanden BorTe, Efficiftitf
compensatie van catastroferisico's, diss. 2001. Priest, YLJ, 1987, p. 1582-590, stdt ^
keringscrisis in de Verenigde Staten mede is beinvloed door het feit dat bepaw «*
aansprakelijkheid onverzekerbaar dreigden te worden. Als voorbeelden noemt ' J ^ " ^
de aansprakelijkheid voor nucleaire risico's, productaansprakelijkheid en beroep
heid.
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lijkheid nodig zijn om de verzekerbaarheid mogelijk te maken. Daarnaast dient ook
bii autoverzekeringen het gevaar van insolventie te worden beperkt en de vergoeding
aan het slachtoffer gewaarborgd te blijven.

52 7. Z)ever?efer6aarAe/rfva«räicoia/5argM»ie/i/voor/jwitenng

Een belangrijk argument voor de wetgever om, al dan niet op aandrang van de ver-
zekeraars, te besluiten tot een beperking van de aansprakelijkheid hangt derhalve
sterk samen met de vraag naar de verzekerbaarheid van risico's. Behalve de reeds
genoemde omvang van de verwachte schade, wordt binnen de economische analyse
nog een aantal andere argumenten genoemd voor de beoordeling van de verzeker-
baarheid van risico's. Deze factoren liggen allereerst op het terrein van het morele ri-
sico respectievelijk de anti-selectie.^'

Wanneer het morele risico door een verzekeraar niet optimaal kan worden gecontro-
leerd, kan het verwachte ongevalsrisico toenemen en dreigt het gevaar dat het risico
niet meer kan worden verzekerd."" Een mogelijke oplossing hiervoor is de invoe-
ring van een verbod op het afsluiten van een verzekering."' Een voordeel van een
dergelijk verbod is dat de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht in
stand blijft. De schadeveroorzaker behoudt een prikkel om een optimaal zorgniveau
uit te oefenen. Een nadeel van een verzekeringsverbod is dat een dader met een af-
keer van risico, geen mogelijkheid heeft om dit risico af te schuiven. Dit kan ertoe
leiden dat een schadeveroorzaker een bepaalde maatschappelijk wenselijke activiteit
niet meer zal uitoefenen.^ Bij een niet-optimale controle van het morele risico is
echter een combinatie van een verzekeringsverbod en een onbeperkte aansprakelijk-
heid toch te prefereren boven een verplichte aansprakelijkheidsverzekering met een
beperking van de aansprakelijkheid. Bij deze laatste combinatie blijft immers het
gevaar van het morele risico aanwezig.*"

In het leader van het proces van anti-selectie is het uitgangspunt gehanteerd dat de
verzekerde beter op de hoogte is van het verwachte risico dan zijn verzekeraar.
Daarbij is gesteld dat het proces van anti-selectie in het ergste geval kan leiden tot de
onverzekerbaarheid van bepaalde risico's."" Een verzekeraar dient derhalve de risi-
cogroepen zo klein mogelijk te houden, waarbij de premie zoveel mogelijk is afge-

829. Zieparagraaf4 van dit hoofdstuk. : .,•....->..••

830. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 347.

831. In de vorige eeuw gold in veel landen van West-Europa nog een verbod op het afsluiten van een
aansprakelijkheidsverzekering. Een dergelijke verzekering werd immoreel bevonden en dus niet
wenselijk geacht. Een ander argument was de angst dat de afschrikkende werking van het aan-
sprakelijkheidsrecht zou verminderen. Zie hieromtrent Shavell, Accident Law, p. 214-215.

»32. Shavell, IRLE, 1986, p. 53-54.
833. Jost, IRLE, 1996, p. 261-262. j . . . ; : « : : * ! : « . - . . : , , ;

34- Zie hieroverparagraaf4.2 van dit hoofdstuk. •••: :_ --^..v- '^ ; . : . ; , : , - :



stemd op het individuele risico. Daarnaast kan een verzekeringsplicht voork
dat de goede risico's de groep vertaten, maar dit heeft het ongewenste effect datT
goede risico's een te hoge premie betalen in verhouding tot nun verwachte risico ̂ '

Ook de voorspelbaarheid van het risico en de verwachte schade zijn van invlod
de verzekerbaarheid van risico's. Voor een inschatting van de schadeomvaiwisly
in beginsel noodzakelijk dat de verzekerbare risico's zieh veelvuldig voordoa
waarbij de verwachte schade niet te hoog is. Een verzekeraar heeft daardoor via i
wet van de grote gefallen de mogelijkheid om tot een juiste spreiding van hetrisko
te komen."*

Samenvattend kan worden gesteld dat de verzekerbaarheid van het risico niet ilka
afhankelijk is van de omvang van de schade, maar mede wordt bepaald door het ra-
rele risico, de anti-selectie, en de voorspelbaarheid van het risico en de
schade zelf. Deze informatieproblemen kunnen derhalve de beschikbaarheidvantta
verzekering beperken.

5.2.2. Z)e wense/yMe/fif VQK ee« AeperWwg van rfe aawsprafe/y'Me/«/

Bij de analyse van het aansprakelijkheidsrecht is gesteld dat aansprakelijkbeids-
regels de dader kunnen aanzetten tot de uitoefening van optimale zorg.'" Ingevolgt
het economisch model staat deze zorg in direct verband met de verwachte schade"
Wanneer de aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bepaalde schadeomvang,zali
direct van invloed zijn op de zorgvuldigheid van de dader. Deze zal zijn zorgni«
aanpassen aan het met deze beperkte aansprakelijkheid overeenkomende schadebt-
drag. Dit niveau van zorg zal daarmee lager zijn dan het niveau waarmee de totale
ongevalskosten kunnen worden geminimaliseerd. Wanneer de werkelijke onraj
van de schade hoger is dan het bedrag waarvoor de dader (beperkt) aansprakelijkis,
zal de dader geen prikkel hebben om meer zorg aan te wenden. Daarmee leidteo
beperking van de aansprakelijkheid tot een inefficiente uitkomst voor wat betreu de

835. Zie Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 344-345 en Faure en Vi»*«
Bergh, preadvies, 1990, p. 20-21.

836. Zie Schmit, JR1, 1986, p. 320-329, voor een opsomming van de vereisten voor de v
heid van risico's. Zie verder Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid^pJ
van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 225. Faure en Van i"
vies, 1990, p. 21-22, stellen dat voor risico's die zieh minder frequent voordoen, .

kernongeval, via een herverzekering een zekere spreiding kan worden bereikt. Door
een zogenaamde 'pooling' kan verder het risico worden samengevoegd. i
het nucleaire risico een hoge mate van onvoorspelbaarheid in zieh draagt,
baarheid wordt belemmerd.

837. Zie daarover paragraaf 3 van hoofdstuk 5.
838. Daarbij wordt de waarschijnlijkheid, p, die verband houdt met het zorgniveau van

menigvuldigd met de omvang van de schade, S. Zie paragraaf 3 van hoofdstuk 4.
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zorgvuldigheid van de dader. Daamaast zal een dergelijke maatregel leiden tot een
minder dan volledige schadevergoeding voor het slachtoffer. De aansprakelijkheid is
immers beperkt tot een lager bedrag dan de door het slachtoffer werkelijk geleden
schade.*'" •• • »'ÜJ. >sttv. ;...-*:.- . '•^lUCe:?.. ^ a; s%;'>3 r,„*- i,.23»j»ai} Ü,T jm(q<fjrt>

De negatieve effecten van een aansprakelijkheidsbeperking kunnen worden voor-
komen door de aansprakelijkheid onbeperkt te laten en deze vervolgens te combine-
ren met een beperkte verzekeringsdekking. De dader behoudt hierbij een prikkel om
optimale zorg uit te oefenen, althans voor het deel van het risico dat niet door de
verzekering is gedekt. Het nadeel bij een dergelijke regeling kan zijn dat de dader
voor het niet gedekte risico insolvent zal blijken te zijn. Dit probleem kan echter
worden ondervangen door middel van een waarborgfonds. Voor het slachtoffer geldt
derhalve dat zijn eventuele schadevergoeding blijft gewaarborgd.**"

j.2J. /4anspra£e/7y/tflej'<fe£eperA:/ng in

Verkeersongevallen hebben een hoge frequentie, waarbij het relatief gezien om läge
schadebedragen gaat. Dit betekent dat een autoverzekeraar gebruik kan maken van
de wet van de grote getallen om tot een juiste spreiding van verkeersrisico's te ko-
men. Daarbij kan met behulp van de totale premieopbrengst in principe de volledige
schade worden vergoed. Een autoverzekeraar bepaalt de omvang van de premie aan
de hand van een rekenkundige som, waarbij het totaalbedrag van het verwachte aan-
tal schadegevallen, de omvang van de verwachte schade en de administratieve kos-
ten wordt gedeeld door het aantal verzekerden. Om het verwachte aantal schadege-
vallen en de verwachte schadeomvang te kunnen berekenen, maakt een autoverzeke-
raar gebruik van statistische gegevens. Deze zijn redelijk betrouwbaar wanneer het
gaat om een kwantitatief hoog aantal schadegevallen, zoals bijvoorbeeld verkeers-
ongevallen."'

Wanneer wordt verondersteld dat verkeersrisico's goed verzekerbaar zijn, lijkt er
weinig reden te zijn om de aansprakelijkheid van de autobesruurder bij wet te beper-
ken. Een autobestuurder met een afkeer van risico zal derhalve zijn aangewezen op
een volledige verzekeringsdekking. Het nadeel van dergelijke aansprakelijkheids-
verzekering met een volledige dekking is dat, gegeven de informatieproblemen aan
de zijde van de aansprakelijkheidsverzekeraar, het morele risico en de anti-selectie

839. Zie Jost, IRLE, 1996, p. 261-262. De gevolgen van een aansprakelijkheidsbeperking voor het
onderscheid in fout- en risicoaansprakelijkheid zal in paragraaf 7 aan bod komen.

•40. Zie Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 24.
'• Zie C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 225; Atiyah, Accidents, Com-

pensation and the Law, p. 252-255 en p. 451. Priest, YU, 1987, p. 1582, steh in zijn analyse van
de verzekeringscrisis in Noord-Amerika nadrukkelijk dat de autoverzekeringsmarkt, zowel het
eerste partij- als het derde partij gedeelte, onaangetast is gebleven door de verzekeringscrisis.
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niet optimaal kunnen worden gecontroleerd. Dit betekent dat een verplichte volled
ge verzekeringsdekking met een onbeperkte aansprakelijkheid geen efficient instm.
ment is om de autobestuurder aan te zetten tot zorgvuldigheid. Vanuit prevemvf
oogpunt zal derhalve een beperkte verzekeringsdekking met een onbeperkte a&
sprakelijkheid de voorkeur hebben,*^ zodat de autobestuurder voor het deel van bet
ongevalsrisico dat niet door de verzekering is gedekt een prikkel van zorg behoudt
Wanneer de autobestuurder voor het niet-gedekte risico insolvent blijkt te zijn b
enerzijds een waarborgfonds uitkomst bieden. Anderzijds kan het slachtoffer ook
een beroep doen op de beschikbare eigen voorzieningen, bijvoorbeeld een schade-
verzekering, om te voorkomen dat hij geen volledige schadevergoeding ontvangt

5.3. DE ECONOMISCHE ANALYSE VAN VERZEKERINGSMARKTEN

Uit de voorgaande analyse is onder andere naar voren gekomen dat een verplick
verzekering een middel kan zijn om te voorkomen dat een insolvente dader niet aan
zijn vergoedingsplicht kan voldoen. Daamaast wordt aan een potentiele schadever-
oorzaker met een afkeer van risico bescherming geboden tegen het ongevalsrisico.
Vervolgens is betoogd dat een beperking van de aansprakelijkheid een negan'evein-
vloed kan hebben op de zorgvuldigheid van de dader (autobestuurder). Daarbij is
vanuit preventieoogpunt een voorkeur uitgesproken voor een beperkte verzekerings-
dekking gecombineerd met een onbeperkte aansprakelijkheid.

In deze paragraaf zal een derde aspect van verzekeringsregulering aan deordeko-
men. Binnen de economische analyse is steeds uitgegaan van de veronderstellingdat
op de verzekeringsmarkt sprake is van een volledige concurrentie, waarbij verzeker-
den kunnen kiezen uit verschillende verzekeringspolissen. In werkelijkheid blijkt da
deze concurrentie door verschillende maatregelen wordt beperkt, hetzij vanwegede
overheid, hetzij door het verzekeringsbedrijf zelf. Dit betekent dat moet worden on-
derzocht welke economische effecten een dergelijke concentratie kan hebben op de
efficientie van de verzekeringsovereenkomst alsook op het ongevallenrecht.

5 £ ^ i
J J . een

Binnen een ideale verzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar de premie opnnW
afstemmen op het individuele risico van een verzekerde.^ Als gevolg van inform
tieproblemen zoals het morele risico en de anti-selectie is een verzekeraar echter m
in Staat om het gedrag van de verzekerde optimaal te controleren."* Door de toev

842. Keeton and Kwerel, JLE, 1984, p. 149-179, pleiten voor een verplichte * ^ ^
deeltelijke dekking plus een subsidie voor bepaalde categories van bestuurders ten
de aankoop van een hogere verzekeringsdekking. ' • •

843. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk. , , • *•
844. Zie paragraaf4 van dit hoofdstuk. ;>«- v, • ^ : - : . . . * « « '̂
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„ het mededingingsproces aan de analyse wordt verondersteld dat de concur-
*"*• o de verzekeringsmarkt aan verzekeraars prikkels geeft om de juiste informa-
n t verzamelen waardoor een optimale afstemming van de premie met de

chte schade mogelijk wordt. Dit betekent dat op de verzekeringsmarkt sprake
Two een werkzame mededinging ('workable competition') wanneer de prijs die de
verzekeraar voor zijn diensten vraagt niet te zeer afwijkt van de actuaneel juiste
premie verhoogd met de administratieve kosten.

De prijs van een verzekering komt op een concurrerende verzekeringsmarkt tot stand
via het proces van vraag en aanbod. Een potentiele verzekerde zal daarbij een polis
willen afsluiten tegen een goede prijs (premie). De verzekeraar is degene die een
verzekeringspolis aanbiedt en de prijs daarvan bepaalt aan de hand van de gegevens
die de potentiele verzekerde aan hem verstrekt. De collectieve vraag naar een verze-
kering kan zeer hoog zijn, in het bijzonder wanneer op individuen de verplichting
rust om zieh te verzekeren. Daarbij is het voor een verzekeraar eenvoudig om tegen
läge kosten het aanbod van verzekeringspolissen uit te breiden. Dit betekent ener-
zijds dat een stijging van de collectieve vraag naar een verzekering niet behoeft te
leiden tot een premieverhoging. Anderzijds zal een eventuele premiestijging wel af-
hankelijk zijn van de toename van de verwachte schade, een element dat nauw ver-
want is met de hoogte van de premie. Daamaast zal bij een individuele vraag naar
een verzekering een premieaanpassing wel mogelijk zijn."*

5J.2. £amom«cAe gevo/gew van ee« concenfraft'e op <

Wanneer tengevolge van overheidsregulering of zelfregulering van het verzeke-
ringsbedrijf de mededinging op de verzekeringsmarkt wordt beperkt, zal een verze-
keraar minder rekening houden met eventuele coneurrenten. Daardoor kan een con-
centrarie binnen de verzekeringsmarkt ontstaan, waarbij slechts enkele verzekeraars
de markt controleren. Wanneer daarnaast wordt uitgegaan van de veronderstelling
dat een verzekeraar streeft naar winstmaximalisatie, zal op een geconcentreerde
markt het premiebedrag hoger liggen dan de verwachte schade, verhoogd met de
administratieve kosten en een winstmarge.

Een concentratie op de verzekeringsmarkt heeft in de eerste plaats tot gevolg dat het
kleine aantal verzekeraars dat op deze markt opereert een hogere premie zal wagen
to binnen een concurrerende markt als optimaal (actuarieel fair) is bestempeld.^

*\ ! ^ ' **" gevolge van een concentratie op de markt de premie relatief te hoog
wordt betekent overigens niet noodzakelijk dat er dan ook geen vraag naar verzeke-

845.
846,

Faurc en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 326.

aams, Gefthrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 215-216; Faure en Van den Bergh, Objectie-
ve aansprakelijkheid, p. 326.
Z'e paragraaf 5.3. Ivan dit hoofdstuk.
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ring meer zal zijn. Dat is afhankelijk van de graad van risicoaversie. Ten aanan
van een sterk risicoavers individu kan bijvoorbeeld worden verondersteld dat fa
bereid is een premie te betalen die hoger ligt dan zijn verwachte schade. Dit betek
dat wanneer deze persoon een volledige dekking van zijn verwachte schade wemi
een premiestijging tot een verhoging van zijn verwacht nut kan leiden, als dat m i
schade overeenkomt. Een persoon met een minder sterke afkeer van risico zal da
entegen, bij zijn keuze voor een verzekeringspolis mogelijk slechts een gedeeltelit
dekking van zijn verwacht risico wensen, met een aanverwant läge premie. India
het premiebedrag hoger wordt dan de verwachte schade, zal deze persoon mogelijk
naar een andere verzekeraar willen overstappen of zieh misschien afvragenofB
niet beter af is zonder een verzekering. Binnen een geconcentreerde verzekennp.
markt wordt echter de overstap naar een andere verzekeraar bemoeilijkt. Een pa-
soon met een minder sterke afkeer van risico wordt hierdoor uiteindelijk gedwonga
om een premie te betalen die hoger ligt dan hetgeen hij op een concurrerende mita
verschuldigd zou zijn.*** ..••••* ire« • ^ • « i , -

Een tweede economisch gevolg van een concentratie op de verzekeringsmarkt is dal
een verzekeraar geen prikkel zal hebben om de verzekerde risico's op een zo opt
maal mogelijke wijze te differentieren. De verzekeraar zal op een geconcentrede
verzekeringsmarkt een premiebedrag vaststellen dat gelijk is aan de verwachte seta-
de, verhoogd met de administratieve kosten en een winstmarge. Afhankelijk van zp
marktpositie zal de verzekeraar immers ook rekening houden met zijn winst, dielq
in de premie zal trachten te verdisconteren. Wanneer derhalve wordt uitgegaanva
het gegeven dat een verzekeraar geen prikkel heeft om de aangesloten risico's te dit
ferentieren, zal hij ook niet worden aangezet om het morele risico te controlera
Een van de remedies tegen het morele risico hangt immers samen met verstrekkes
van gedifferentieerde verzekeringspolissen. Indien een 'monopolistische' verzeken»
in het kader van zijn streven naar winstmaximalisatie in alle vrijheid de omvangva
de premie kan vaststellen, zal de prikkel tot een controle van het morele risico gro-
tendeels verdwijnen. Dit kan tot gevolg hebben dat ook het gedrag van de verzek*
de zieh in negatieve zin wijzigt.*'" Ü '.. u . . . •••: •;."'

Een derde economisch gevolg van een concentratie op de verzekeringsmarkt nanp
samen met de regulering van standaardvoorwaarden in de verzekeringspolissen.
juridisch argument dat voor de invoering van verplichte standaardvoorwaa
wordt gebruikt ligt in de sfeer van de bescherming van de consument, die daardw
tegen läge informatiekosten een juiste verzekeringspolis kan aanschaffen. °^
misch gezien hebben standaardvoorwaarden echter het ongewenste nevene ec
de differentiatie in het polisaanbod gering is, waardoor de k g e l J j k

848.
849.

Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 31; Faure en Van den Bergh, NJB, 1 ^
Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 327; Faure, VA, 1993, p-



253

He consume* in werkelijkheid worden beperkt. Dit kan tot gevolg hebben dat een
T e l verzekerde afhankelijk van zijn houding ten aanzien van nsico, zal be-

£ n om geen verze'kenng aan te gaan, omdat dit zijn verwacht nut niet zal verho-
50850

gen.
ta de vierde plaats ten slotte, wordt een beperking van de concurrence via prijs-
afepraken of een concentratie als argument voor de bescherming van de kleine ver-
zekeraars gebruikt. Aan de ene kant kan het wenselijk zijn om ten aanzien van de
dekking van omvangrijke risico's via pooling een gezamenlijke dekking van deze ri-
sico's te bereiken. Een dergelijke pooling kan een positief effect hebben op de con-
currentie omdat kleine verzekeraars het gezamenlijk kunnen opnemen tegen de grote
verzekeraars. De vraag of een proces van pooling ook daadwerkelijk tot meer con-
currentie zal leiden, hangt af van de vraag of de consument profiteert van een toe-
name in het polisaanbod, waarbij de premie op een concurrentieel niveau blijft. Aan
de andere kant kan met behulp van prijsafspraken worden voorkomen dat een kleine
verzekeraar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen."' Op deze wijze kan een
beperking van de concurrentie garant staan voor een controle van het morele risico.
Een kleine verzekeraar zal echter om in de markt te kunnen blijven, elk risico dat
zieh aandient verzekeren, waardoor hij geen prikkel heeft om het morele risico af-
d o e n d e t e c o n t r o l e r e n . * " :. . - • . . . - . , - - > • •< .• • . / » : ; , . » : - • . . , n - ^ « . . , - . . . . • , v > - i . - . . - - . - - ^ . - . .

5.J.3. Concurrenrie en

Inparagraaf 5.1 is een aantal voor- en nadelen van een verplichte verzekering opge-
somd. Een voordeel van een verplichte verzekering hangt samen met een verminde-
ring van het insolventierisico bij de dader. Daarnaast kan een verplichte verzekering
bepaalde informatieproblemen bij de schadeveroorzaker wegnemen. Een verplichte
verzekering leidt echter tot een minder optimale controle van het morele risico,
waardoor mogelijk negatieve effecten ontstaan met betrekking tot het zorg- en acti-
viteitsniveau bij een verzekerde. , - , . . . . , • ..,-.,. -. . , ,

Wanneer sprake is van een concentratie op de verzekeringsmarkt, bestaat het gevaar
dat mensen zieh, afhankelijk van nun houding ten aanzien van het risico, niet meer
verakeren. Dit betekent dat zij weliswaar een optimale prikkel van zorg behouden,

850. Faure en Van den Bergh, NJB, 1993, p. 266; Faure, VA, 1993, p. 16. Zie ook Harrington and
Doetpinghaus, JR1, 1993, p. 59-84.

Het gevaar van insolventie lijkt in werkelijkheid weinig realistisch, aangezien in veel Westeuro-
pese landen aan verzekeraars strenge eisen worden gesteld op bijvoorbeeld het gebied van mini-
mumkapitaal, die moeten garanderen dat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zie daar-
en Duitrt ° ' ^ "*""**" ""** Verschuldenshaftung, p. 249-251, met betrekking tot Engeland

aure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 330-331; Faure en Van den Bergh,
preadvies, 1990, p. 30-31.
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maar dit kan tegelijk leiden tot insolventieproblemen, waardoor een ptim
deloosstelling aan het slachtoffer in het gedrang komt. Als gevolg van eenbeperk™
van de concurrentie kunnen de verzekeraars hoge winsten maken waardoorde
mies zullen stijgen. Daamaast hebben de verzekeraars te weinig prikkels omdem.
zekerde risico's op een juiste wijze te differentieren en om het morele risico afdo»
de te controleren. Dit zal uiteindelijk kunnen leiden tot een stijging van de

853 ntag.
schappelijke ongevalskosten.

De invoering van een verplichte verzekering binnen een geconcentreerde verat
ringsmarkt zal tot verdere inefficienties kunnen leiden. Een potentieel verzekenk
heeft hierbij niet de vrijheid om, afhankelijk van zijn risicohouding en de aangebo-
den verzekeringsvoorwaarden, geen verzekering aan te gaan dan wel eenvoudign»
een andere verzekeraar over te stappen. Adams stelt dat een combinatie van een v»
plichte verzekering en kartelvorming niet in het belang is van de consument.**

Een combinatie van een verplichte verzekering en de aanwezigheid van een gee»
centreerde verzekeringsmarkt heeft ook gevolgen voor de positie van de verzeto-
raars. Enerzijds kunnen zij als belangengroep invloed uitoefenen op de wetgevo
voor gunstige regelgeving."' Anderzijds kan een verzekeringsplicht ook in hei »
deel van de verzekeraars zijn. Wanneer bijvoorbeeld een combinatie van een we*
lijke verzekeringsplicht en een acceptatieplicht geldt, kan dit nadelige effecten hi
ben op de winstmarges van de verzekeraars. .

5.4. HET BELANG VAN CONCURRENTIE OP DE MARKT VOOR AUTOVERZEKERJNGEN

Naar aanleiding van de economische analyse van de verzekeringsmarkt kan woida
geconcludeerd dat een hoge concentratie op de verzekeringsmarkt uiteindelijk la
leiden tot een stijging van de maatschappelijke kosten van ongevallen. Indezep»
graaf zal het belang van de aanwezigheid van concurrentie op de markt voor au»
verzekeringen nader worden uitgewerkt.

1

Bij de analyse van het morele risico is geconstateerd dat de controle van
van de autobestuurder, door een gebrek aan informatie aan de zijde van de auto*»
zekeraar, vaak niet optimaal is."* In het voorgaande is daamaast gesteld dat ea
concentratie op de verzekeringsmarkt het morele risico verder kan versierten.
betekent derhalve dat het concurrentieproces mede van belang is om het "***
co te reduceren. Daarbij geldt dat het concurrentieproces een noodzakehj e
geen voldoende voorwaarde is; de aanwezigheid van concurrentie kan het more e

853. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 330.
854. Adams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 215.
855. Zie daarover meer uitvoerig hoofdstuk 7.
856. Zie paragraaf4.1.4 van dit hoofdstuk. , - , • > " '
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ico niet geheel wegnemen. Hiervoor kan een aantal argumenten worden aange-

voerd. ^ , .

In de eerste plaats kunnen autoverzekeraars elkaar beconcurreren door de verze-
keringsnemer te belonen voor goed gedrag. Wanneer een autobestuurder door een
erotere zorgvuldigheid de verwachte schade kan reduceren, zal hij hiervoor kunnen
worden beloond met een premieverlaging. Anderzijds kan een premieverhoging
worden opgelegd, wanneer de autobestuurder minder zorgvuldig is geweest. Een
voorbeeld van een dergelijk preventie-instrument is de toepassing van een bonus-
malussysteem, waarbij de premie wordt aangepast aan de hand van het schadeverle-
den van de autobestuurder. Met behulp van een bonus-malussysteem kan, nadat zieh
een verkeersongeval heeft voorgedaan, informatie worden verkregen ten aanzien van
de omvang van de verwachte schade van een autobestuurder en de uitgeoefende zorg
bij de deelname aan het verkeer. Hiermee kan een bepaalde mate van individualise-
ring worden bereikt, waarbij tevens een proces van anti-selectie kan worden tegen-

857

In de tweede plaats kan het morele risico worden verminderd door de invoering van
een eigen risico bij de autobestuurder of door het verzekerde risico te binden aan een
bepaald maximum bedrag. De autobestuurder zal voor het deel van het ongevalsrisi-
co dat niet door de verzekering is gedekt een prikkel tot zorg behouden. Met behulp
van een gedeeltelijke verzekeringsdekking kan eveneens de anti-selectie worden te-
gengegaan. De goede risico's zullen hierbij genoegen nemen met een gedeeltelijke
dekking met een aanverwant läge premie, terwijl de siechte risico's een optimale
prikkel tot zorg verkrijgen. Daarbij zal echter rekening moeten worden gehouden
met de kosten van zorg in verhouding tot het nadeel van een gedeeltelijke dek-

£• s i • • • « « . " < ? > • • p , r , > • ; - • < « - • - . . • J . ' - • " • .- - • , : \ < r ' . - r ^ •' . *

Een derde element dat binnen een concurrerende verzekeringsmarkt kan leiden tot
een vermindering van het morele risico is het regresrecht. Wanneer bijvoorbeeld aan
de aansprakelijkheidsverzekeraar een regresrecht op de schadeveroorzaker wordt
verleend, kan worden voorkomen dat een onzorgvuldige verzekerde (schadeveroor-
zaker) de nadelen van zijn gedrag afwentelt op zijn medeverzekerden."'

De bovenbeschreven remedies kunnen echter pas zinvol zijn indien op de markt
oor autoverzekeringen sprake is van een werkzame concurrentie. Door dit mede-

gingsproces kan een verzekerde autobestuurder worden beloond met een premie-

*•*"*• GeflUmiiings- und Verschuldenshaftung, p. 227-228 en 235

dams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 232-233; Faure en Van den Bergh, Objectie-
veaansprakelijkheid, p. 327-328.

i S S ^ " " ' * ' """" Verschuldenshaftung, p. 228; Faure en Van den Bergh, Objectieve
, p. 328. Zie verder paragraaf 7.5 voor een economische analyse van regres.
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verlaging, wanneer hij door een grotere zorgvuldigheid de verwachte schadeW
kunnen verminderen. Daarnaast kan worden verondersteld dat een verzekerim. i
prevenrieve functie van het aansprakelijkheidsrecht ovemeemt, waardoorde vL
keraar als gevolg van de aanwezigheid van concurrentie zal worden aangezettot«.
vermindering van het morele risico. Aansprakelijkheidsregels kunnen daarbijhuntf
ficientie behouden wanneer door het mededingingsproces wordt gewaarborgddafc
verzekeraar, tegen een premie die overeenstemt met de verwachte schade, het risico
overneemt van de autobestuurder met een afkeer van risico.**'

Concluderend kan worden gesteld dat een bepaalde mate van concurrentie op 4
markt voor autoverzekeringen wenselijk is, om te voorkomen dat de ongevalskostn
toenemen. Daarnaast is het concurrentieproces van belang om het morele risico a
de anti-selectie terug te dringen. Op een concurrerende markt zullen verzekena
immers worden aangezet om een verzekeringspolis aan te bieden waarbij de prant
een juiste afspiegeling vormt van de verwachte schade van de individuele auto)»
stuurder. Wanneer de autobestuurder zorgvuldig is geweest zal hij worden beloori
met een premieverlaging. Op een geconcentreerde verzekeringsmarkt daarentegen,
zal de voorzichtige autobestuurder moeten bijdragen aan de kosten die het gevolj
zijn van verkeersongevallen die door roekeloze chauffeurs worden veroorzaakt. Dt
voorzichtige autobestuurder wordt niet beloond voor zijn goede verkeersgedrag ml
het mogelijke gevolg dat hij zieh op termijn ook minder zorgvuldig zal gaan gedn-
gen. Daarnaast kan gelden dat een 'monopolistische' verzekeraar onderhandeltvaäl
een winstoogmerk. Hij zal daarbij waarschijnlijk niet bereid zijn om met de lagere-
wachte schade, alsmede de daaraan verwant läge premie, van de zorgvuldige w-
keersdeelnemer rekening te houden.**' •?•-,••• ;r ,-> •,•;.•

6. Alternatieve compensatiemechanismen en eerste partij
verzekeringen

In deze paragraaf zal een aantal alternatieve compensatiemechanismen aan de ow
komen, namelijk een schadefonds, een waarborgfonds, een schadeverzekering 8
een no-fault verzekering.*" De centrale vraag daarbij is hoe een optimale ™ ^ |
tie van het slachtoffer samen met een handhaving van de prevenrieve zorg
kan worden bereikt.

860. Adams, Gefthrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 237; Faure en Van den Bergh, CW"*"

aansprakelijkheid, p. 328. ^ Vo-

861. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 329; Adams, Gefahrdungs-

schuldenshaftung, p. 253-254.

862. Zie ook paragraaf 5.1.4, waarin de schadeverzekering en het waarborgfonds

voor een verplichte aansprakelijkheidsverzekering aan de orde kwamen.
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eerste instantie (paragraaf 6.1 en 6.2) zal worden bekeken in hoeverre een uitke-
via een door de overheid in te stellen schadefonds de vergoeding door de priva-

rverzekeringsmarkt als geheel kan vervangen.*" Een schadefonds kan vanuit
rechtseconomisch perspectief een radicale oplossing zijn om een optimale preventie
encompensatie ook ten aanzien van verkeersongevallen te krijgen. Gegeven dit per-
spectief is het van belang om de werking van een schadefonds te onderzoeken.^

In paragraaf 6.3 zal worden onderzocht of een eerste partij schadeverzekering aan de
zijde van het slachtoffer tot een optimale compensatie en preventie kan leiden.

In paragraaf 6.4 ten slotte, zal de aandacht uitgaan naar een no-fault verzekering. Dit
is een vergoedingsmechanisme dat de schade van het verkeersslachtoffer vergoedt
ongeacht of de dader dan wel het slachtoffer een fout heeft begaan. Daarbij kan, af-
hankelijk van de vraag of de handhaving van het aansprakelijkheidsrecht behouden
blijft, sprake zijn van een no-fault vergoeding tot een bepaald bedrag, waarboven het
aansprakelijkheidsrecht geldig blijft, tot een algehele afschaffing van de aansprake-
lijkheid, waarbij de schadevergoeding geheel via de no-fault verzekering plaatsheeft.

6.1. ECONOMISCHE VOORWAARDEN VOOR INVOERING VAN EEN SCHADEFONDS

Wanneer de overheid besluit tot de invoering van een schadefonds of een ander
compensatiemechanisme waarbij de vergoeding via een systeem van aansprakelijk-
hcid en verzekering al of niet geheel wordt afgeschaft zal, in het kader van de eco-
nomische analyse, aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan. .

In de eerste plaats is het van belang dat, wanneer met de invoering van een schade-
fonds een volledige schadevergoeding aan het slachtoffer wordt gegarandeerd, van
eeneventuele aansprakelijkheidsstelling of bijdrageplicht voldoende prikkels blijven
uitgaan naar zowel de dader als het slachtoffer om zieh zorgvuldig te gedragen. Dit
betekent mede dat met het schadefonds een optimale preventie kan worden bereikt
wanneer de verwachte ongevalskosten zoveel mogelijk worden gelegd bij degene
die het nsico ook kan beinvloeden.

32* 3 ^ *T «=°"°™sche analyse van dergelijke fondsen: Faure en Hartlief, RECIEL, 1996, p.
Fa R' *" "*"'"*' Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, p. 291-301;

T " ^ ^ ™" ^ * 1995
Fa R g g spakelijkheidslast, p. 291301;
p. 21 l-MfT" ^ ^ ™" ^™*eraars, 1995, p. 10-18; Faure en Hartlief, RM Themis, 1998,

Hii ä T ' ^ ° * " * * ' ^ ^ " ' ' ^ ' P- •""• d« een dergelijk radicale oplossing bepleit.
fonds vooTd ™" ^"^^''J^e'^verzekering voor motorrijtuigen te vervangen door een

^ / ^ ^ ^ ' " 8 van de p h d k
g oorrijtuigen te vervangen door een

. / 8 van de personenschade van verkeersslachtoffers. Dit schadefonds
L T « - " °P''8gen van een toeslag bij het Unken van benzine ('Pay at the Pump')

istratieheffing per auto.
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Een tweede economische voorwaarde voor de invoering van een schadefonds no
verband met een optimale differentiatie van risico's. Daarbij dienen de siechtê
sico's een hogere bijdrage aan het fonds te leveren dan de goede risico's. Metbehub
van een dergelijke risicodifferentiatie kan worden voldaan aan een belangrijke dod
Stelling van het ongevallenrecht, namelijk de minimalisering van de maatschappeli
ke ongevalskosten.

In de derde plaats zal bij de invoering van een schadefonds rekening moeten wonfc
gehouden met de distributionele gevolgen. Dit betekent dat met name persona a
instellingen die invloed kunnen uitoefenen op het ongevalsrisico aan het schade-
fonds zullen moeten bijdragen.*" §. .• K>r; j ^ . •.•;• r • ,

6.2. EEN SCHADEFONDS ALS VERVANGING VOOR EEN SYSTEEM VAN

AANSPRAICELUKHEID EN VERZEKERING •£«1i<r-. ; t ; •; • %

Wanneer de theorie van verzekering wordt afgezet tegen het altematief van fonds-
vorming kunnen zieh verschillen voordoen. Daarbij spitst de discussie zieh met na-
me toe op de vraag of een schadefonds dienst moet doen voor toekomstige schade of
eerder voor schade die in het verleden is ontstaan. Ten aanzien van een fonds dal at
leen de schade uitkeert die in het verleden is ontstaan, kan bij voorbeeld worden je-
steld dat een dergelijke ex post vergoeding een beperkte invloed heeft op de prera-
tieve zorgvuldigheid. Dit betekent dat alleen nog kan worden geoordeeld over i
vraag welke persoon of instelling het meest aan de ontstane schade heeft bijgedragra
en derhalve vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid is gehouden tot een bijdragt
aan het schadefonds.

Een belangrijker onderscheid tussen verzekering en een schadefonds heeft bet»
king op vraag of een fonds de schadevergoeding via een systeem van aansprakelijk-
heid en verzekering geheel moet vervangen. Deze vraag zal hier worden uitgewena
waarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een schadeveroorzakerova»
voldoende vermögen beschikt om de schade van het slachtoffer te vergoeden.

6.2. /. £e« jc/iarfe/önrfj versus een verzeJter/wg

Indien binnen de private verzekeringsmarkt geen regeling kan worden
voor een optimale schadeloosstelling aan het slachtoffer, kan het altematief van ^
schadefonds naar voren worden geschoven. Een argument voor de invoenng v
dergelijk schadefonds heeft betrekking op de aanwezigheid van J " J ™ |
waarvoor binnen de private verzekeringsmarkt geen of zeer moeili

— • ,.-..-.. fti.n^» 292.
865. Zie hierover Faure en Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheids as ,P̂  ^
866. Faure en Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, p. 29 -

Hartlief, RM Themis, 1998, p. 214. •"' '" -"^
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rden verkregen. De verzekeraars ontberen bijvoorbeeld de noodzakelijke infor-
i e ora een juiste risicocalculatie uit te voeren.

Wanneer in deze gevallen wordt gekozen voor de invoering van een schadefonds ter
vervanging van de compensatie via de private verzekeringsmarkt, geldt de voor-
waarde dat de beheerder van een schadefonds wel de beschikking heeft over de be-
nodigde risico-informatie. Daamaast is het van belang dat een schadefonds, dat
wordt gevoed met een verplichte wettelijke bijdrage, tegen lagere kosten kan functi-
oneren dan de private verzekeringsmarkt. Ten aanzien van dit laatste kan echter
worden gesteld dat de aanwezige kennis en ervaring bij commerciele verzekeraars
met betrekking tot de calculatie van ongevalsrisico's, waardoor een verzekeringspo-
lis tegen lagere transactiekosten kan worden afgesloten,"" niet in het voordeel zijn
van een schadefonds. Faure en Hartlief geven het voorbeeld van de crisis in de
sociale zekerheid, waarbij overheidsinterventie en de daarmee gepaard gaande
bureaucratie hebben geleid tot hoge kosten.^*

Daarnaast zullen ook de problemen van morele risico en anti-selectie vermoedelijk
niet beter door een schadefonds kunnen worden tegengegaan. Voor een verminde-
ring van het morele risico is het noodzakelijk dat de instantie die het schadefonds
beheert, voldoende informatie heeft om de bijdrage aan het fonds optimaal te kunnen
afstemmen op het verwachte ongevalsrisico. In het voorgaande is echter beargumen-
teerd dat de commerciele verzekeraars meer ervaring hebben met risicocalculatie en
derhalve over betere middelen beschikken om de benodigde informatie te ver-
zamelen.

Een schadefonds kan mogelijk wel een bijdrage leveren aan de vermindering van het
proces van anti-selectie. Met behulp van de verplichte bijdrage aan het schadefonds -
iedereen wordt geacht mee te doen - kan worden voorkomen dat de läge risico's de
groep verlaten. Voor een dergelijke vermindering van de anti-selectie is reeds een
wetgevend instrument voorhanden waarvoor ook een verzekeringsmarkt bestaat,
namely! een verplichte veizekering.*" Dit betekent derhalve dat de oprichting van

Zie daarover Faure en Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, p. 294-295,
w deze argumenten uitwerken in het kader van een Yisicospreidingsovereenkomsf, waarbij door

een aantal bedrijven binnen een bepaalde branche een fonds wordt opgericht voor de dekking
<• van bepaalde risico's. Skogh, JRI, 1989, p. 726-732, heeft beargumenteerd dat commerciele ver-

* enngscontracten enerzijds worden aangegaan om het risico weg te nemen en anderzijds wor-
w beschouwd als een instrument om de transactiekosten te kunnen reduceren. Zie ook Faure, In

eenkorns^ '""" ' ' ' ' ^ ^ " ^ ° *'*"' " " "''gewerkt voorbeeld van een 'risicospreidingsover-
Rfifi r

WB* 1998*"'"''' ^ ™ " " " " * *" ^ groeiende aansprakelijkheidslast, p. 295: Faure en Hartlief,

e paragraaf 5.1 van dit hoofdstuk voor een economische analyse van de verplichte verzekering.



260

een geheel nieuw systeem van een schadefonds vermoedelijk niet goedkone
dan een verplichte verzekering.*™ . . . . , „„ . *

6.2.2. Fonds vo/vmng versus aan5/>ra&e/y&/iej</ J - ••; vow

Binnen het aansprakelijkheidsrecht kunnen zieh problemen voordoen bii de vastsipL
ling van de aansprakelijkheid en door eisen inzake de onrechtmatigheid en de causa.
liteit. Dit kan tot gevolg hebben dat slachtoffers niet volledig schadeloos worden«
steld of zelfs in het geheel geen vergoeding ontvangen. Daarnaast kan de lange A
duur van een gerechtelijke procedure, mede als gevolg van bewijsproblemen,totl».
ge kosten leiden, >v :t>un?*,:,v< .so:::-: ':.;;, .^'.^ îgv J.SRI«J

Een mogelijke oplossing voor deze bewijsproblemen is een systeem van risb
aansprakelijkheid. Hierbij is in ieder geval de vergoeding aan het slachtoffer ge-
waarborgd. Een risicoaansprakelijkheid kan echter negatieve effecten hebben op lit
preventieve zorgvuldigheid, afhankelijk van het type ongeval dat moet worda
voorkomen. Binnen de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht is era
onderscheid gemaakt tussen een unilateraal ongeval, waarbij slechts een partij i»
vloed kan uitoefenen op het ongevalsrisico, en een bilateraal ongeval, waarbij twe
partijen invloed hebben op de ongevalskosten. Een risicoaansprakelijkheid zal Hü
een efficienter resultaat leiden bij een unilateraal ongeval dan bij een bilateraal»
geval."'

Wanneer wordt besloten om in plaats van een risicoaansprakelijkheid een schade-
fonds in te voeren, zal eveneens een automatische schadevergoeding aan het ski*
offer zijn gewaarborgd. Indien daarbij echter de causaliteitseis wordt uitgeschakeld
zal een uitkering uit het fonds worden gedaan ongeacht de vraag of degene die as
het fonds heeft bijgedragen de schade ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Daar-
naast zal een hogere bijdrage van de participanten moeten worden gevraagd wannea
het aantal uitkeringen uit het schadefonds explosief toeneemt. Ten slotte zal ookffc
bijdrage aan het fonds niet voor iedere participant hetzelfde zijn. Het voorgaan*
brengt mee dat een schadefonds belangrijke nadelen heeft op het terrein van de jffl-
ventieve zorgvuldigheid.^

Ö.2J.

In het voorgaande is geanalyseerd of een schadefonds een systeem van
kelijkheid en verzekering als geheel kan vervangen. Daarbij is geconstateei

870. Faure en Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, p. 296; Mack»*

1980, p. 818. Zie ook Faure en Hartlief, RM Themis, 1998, p. 215-218.
871. Zie hoofdstuk 5 voor een economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht.
872. Faure en Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, p. 296-297.
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1 van de invoering van een dergelijk fonds ten opzichte van de handhaving
de private verzekeringsmarkt veelal groter zijn dan de voordelen. Een schade-

n zal vermoedelijk alleen kunnen worden gebruikt voor risico's waarvoor geen
verzekering beschikbaar is of voor schade die in het verleden is ontstaan en waarbij
ILnpersoon of instelling meer kan worden gevonden die deze schade heeft veroor-
zaakt en derhalve tot vergoeding is gehouden.®"

Naar aanleiding hiervan kan worden onderzocht in hoeverre een schadefonds kan
worden ingevoerd als een aanvulling op een systeem van aansprakelijkheid en ver-
zekering. Een schadefonds krijgt in dat een kader een soort waarborgfunctie voor die
gevallen waarin de verzekeringsmarkt voor bepaalde risico's geen dekking kan of
wil verlenen of wanneer sprake is van insolventieproblemen.

Een waarborgfonds heeft, ten opzichte van een schadefonds, het voordeel dat de
kosten lager zijn wanneer de vergoeding via een systeem van aansprakelijkheid en
verzekering blijft bestaan. Daarnaast kan in aanmerking worden genomen dat een
waarborgfonds niet bij elk schadegeval behoeft uit te keren. Dit betekent dat de pre-
ventieve werking van aansprakelijkheid en verzekering blijft gehandhaafd, waardoor
de negatieve gevolgen voor de preventie die bij een schadefonds naar voren traden,
kunnen w o r d e n v e r m i n d e r d . h i : ( n v >v. ; • • ; ' . • - > - : « M O \ » . U W ; - I ; ; I : J : •:•.-.•••

In het kader van de analyse van de verplichte verzekering is gesteld dat als gevolg
van insolventieproblemen bij de schadeveroorzaker zowel een verplichte verzeke-
ring als een waarborgfonds van nut kunnen zijn. Bij de invoering van een waarborg-
fonds is het probleem van het morele risico minder groot en behoudt de schadever-
oorzaker de mogelijkheid om, afhankelijk van de mate van risicoaversie, vrijwillig
een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. Daarnaast zal de heffing die po-
tentiele schadeveroorzakers aan het waarborgfonds moeten betalen belangrijk lager
zijn dan bijvoorbeeld de premie voor een verplichte verzekering.'875

Wanneer echter geen insolventieprobleem aanwezig is, kan de vraag worden gesteld
of een waarborgfonds wel noodzakelijk is om een optimale compensate aan het
slachtoffer te garanderen. Het antwoord hierop kan mogelijk bevestigend zijn, wan-
neer byvoorbeeld na een verkeersongeval de identiteit van de schadeveroorzaker
met kan worden achterhaald, waardoor het slachtoffer met een deel van zijn schade
ujnzitten. Voor dergelijke gevallen kan een waarborgfonds derhalve van nut zijn.

Ditbetrefl de zogenaamde 'sluipende schade'. Zie daarover Faure en Hartlief, Verzekering en de
^ groeiende aansprakelijkheidslast, p. 298-301.

aureen Hartlief, Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast, p. 298; Faure en Hartlief,
5JJ * • " " " ' » S P 2 1 3 2 1 4875 5JJ * • " " " • ' » S . P- 213-214.

*" * * ^ " ^ ' P"*<*vies, I " « , p. 28; Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-
p. 313-314; Shavell, IRLE, 1986, p. 55. Zie ook paragraaf 5.1 van dit hoofdstuk.
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Binnen de analyse van de verplichte verzekering is ook aandacht besteed aan het
strument van een eerste partij schadeverzekering. Daar werd een dergelijke venM
te verzekering gepresenteerd als een alternatief voor de gevallen waarin de schak
veroorzaker insolvent blijkt te zijn. Een schadeverzekering heeft echter ook een a»
tal andere voordelen boven een systeem van een aansprakelijkheidsveaekerm h
de eerste plaats heeft een schadeverzekering, gegeven de iriformatievoordeta va
een schadeverzekering boven een aansprakelijkheidsverzekering,™ het voordeel di
een goede risicodifferentiatie mogelijk is. Dit betekent dat een schadeverzekera
een beter onderscheid kan maken naar factoren die direct verband houden met de
persoon van de verzekerde, waarbij de premie een zo goed mogelijke afspiegelia
vormt van de verwachte schade. Daarmee kan niet alleen het morele risico beta
worden gecontroleerd maar ook een proces van anti-selectie worden tegengegaan.

Wanneer een verplichte schadeverzekering bijvoorbeeld door de overheid via de»
ciale zekerheid beschikbaar wordt gesteld, kan sprake zijn van hoge administrativ
kosten en inefficienties ten gevolge van de werking van de bureaucratic Deze pro-
blemen zijn echter minder groot wanneer een schadeverzekering door de particuliat
verzekeringsmarkt wordt aangeboden. Een verplichte schadeverzekering is da
naast, in termen van een evenruele nutsmaximalisatie, ook niet in het voordeel va
elk potentieel slachtoffer. Dit betreft de gevallen waarin deze bijvoorbeeld in zca
geringe mate aan een bepaalde activiteit deelneemt of wanneer het slachtoffer na»
neutraal is en derhalve een geringe vraag naar een verzekering heeft.

Op het terrein van de schadevergoeding heeft een schadeverzekering het vootded
boven een aansprakelijkheidsverzekering dat het slachtoffer minder kosten beboei
te maken om de schade bij de aansprakelijke derde te verhalen. Afhankelijk vande
omvang van de verzekeringsdekking zal daarnaast aan het slachtoffer een opt™«
schadeloosstelling kunnen worden gegarandeerd. Voor de verzekeraars is data«
een optimale schadespreiding mogelijk, gegeven het eerste partij karakter van
schadeverzekering.*™

Een ander voordeel van een schadeverzekering ten opzichte van een i
heidsverzekering is dat het slachtoffer voor zijn schade bij zijn eigen i
recht kan, waarmee een relatief snelle schadeafwikkeling is gewaarbc „ ^ ^ ^
echter de sociale zekerheid als vergoedingsmechanisme wordt gebniikt kuffl»

876. Zieparagraaf4.4 van dit hoofdstuk. - - - • • - 242 243'^*
877. Zie Faure en Van den Bergh, preadvies, 1990, p. 27; Shavell, Accident Law, 2 - • ^

Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, p. 205-206; Faure en Van fl
tieve aansprakelijkheid, p. 312-313; Faure en Hartlief, NJB, 1998, p. H39-11 •

878. ZieBowles, Law and the Economy, p. 123-124.
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i, , n «tiieen ten gevolge van de bureaucrarische uitvoering van een dergelijk van
rheidsweee beheerst systeem. Hierbij worden de premies veelal omgeslagen over

n l o t aantal personen, waardoor een beperkte risicodifferentiatie wordt toege-
n«. Het is daarom van belang dat de particuliere markt de uitvoering van de scha-
Lerzekering op zieh neemt in plaats van de overheid. Een verzekenngspheht kan
daarbij het gevaar wegnemen dat bepaalde personen niet kunnen worden verzekerd.

6.4. EENNO-FAULTVERZEKERING

Gtdurende de jaren 70 van de vorige eeuw is een groot aantal staten in Noord-
Amerika en Canada overgegaan tot de invoering van een no-fault verzekering. Een
dergelijke verzekering wordt daar in verschillende vormen toegepast, afhankelijk
van de mate van handhaving van het aansprakelijkheidsrecht* In deze paragraaf
zal de theorie van no-fault worden geanalyseerd, waarbij het aansprakelijkheidsrecht
geheel is afgeschaft. Een dergelijke zuivere no-fault verzekering kan worden be-
heerd door een overheidsinstelling dan wel door de particuliere verzekeringsmarkt.

Een zuivere no-fault verzekering kan globaal worden omschreven als een vergoe-
diagssysteem, waarbinnen een autobestuurder indirect via zijn verzekeraar en onge-
acht de schuldvraag, financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor de personen-
schade van de inzittenden van het verzekerde voertuig en van de fietser of voetgan-
ger waarmee het verzekerde voertuig in botsing komt. In ruil voor deze verantwoor-
delijkheid ontvangt de autobestuurder^" vrijstelling van aansprakelijkheid voor per-
sonenschade van andere derden, zoals de bestuurders en passagiers van andere voer-
tuigen."'

Een no-fault verzekering garandeert derhalve een optimale compensatie van ver-
keersslachtoffers, ongeacht de schuld van de schadeveroorzaker dan wel de eventue-
le eigen schuld van het slachtoffer. Het karakter van een dergelijke no-fault verzeke-
nng is echter tweeledig. Het bevat enerzijds een derde partij verzekeringsdekking
voor de schade van de passagier, de fietser en de voetganger en anderzijds een eerste
partij verzekeringsdekking voor de schade van de autobestuurder zelf.*^

m hoofdstuk 13 zal, in het kader van de empirische analyse, de werking van een no-fault verze-
enng meer uitvoerig aan de orde komen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de no-

**"™*'" ^"^^''^ *" Nieuw-Zeeland.
8 « an de autobestuurder als degene die de no-

5 •*"**•'" ^^elijkheid zal dit de bezitter of eigenaar van het voertuig zijn.
^ ""**"= * ' " ""* "™"«' JW. 1983, p. 631; Kochanowski and Young, JRI,



264 §nV'.<»»!KVw ivi t»j\?j-\ w&-, Fei

Bij een no-fault verzekering is de compensatie aan het slachtoffer niet gebaseod
het gedrag van de autobestuurder. Daamaast zal ten gevolge van de uitsluitj™ '
aansprakelijkheid de preventie van verkeersongevallen op een andere wijze moem
plaatsvinden. Devlin steh dat in ieder geval een bepaalde mate van premiediffeinii.
atie tussen de verzekerden noodzakelijk is om de problemen van morele risicoenan-
ti-selectie zoveel mogelijk te vermijden. Deze risicodifferentiatie zal moctcn an
gebaseerd op zowel individuele karaktereigenschappen als op het rijgedrag van de
autobestuurder. Ten aanzien van een risicodifferentiatie ex ante, bijvoorbeeld B»
leeftijd en geslacht, geldt volgens haar dat voor het eerste partij gedeelte (de schade
van de autobestuurder) een betere risicoafbakening mogelijk is dan voor het denk
partij gedeelte (de schade van fietser, voetganger en passagier) van de no-fault va-
zekering. RVJV;W

Een ex post differentiatie zal in de visie van Devlin problematischer zijn, aangezo
de vergoeding onder een no-fault verzekering geen verband houdt met aansprake-
lijkheid, zodat een differentiatie op basis van schuld niet voor de hand lijkt te liggm
De ex post premieaanpassing zal daardoor een ander karakter dragen en volgens
haar eerder zijn gebaseerd op bijvoorbeeld een strafpuntensysteem, het aantal vtr-
keersovertredingen of het schadeverleden van de bestuurder.'"

Chapman and Trebilcock stellen dat door de afschaffing van een aansprakelijk-
heidsvordering minder schadeveroorzakers zullen worden gedwongen om de kosten
van de activiteit (ongeval) die zij aan derden toebrengen zelf te dragen, waardoorde
prikkels van zorg tegenover derden zullen verminderen. Een no-fault verzekering
met toepassing van een risicodifferentiatie kan volgens hen een deel van deze eigo
kosten van onzorgvuldig gedrag internaliseren, maar de kosten die aan derden wor-
den toegebracht zullen niet in de premie tot uitdrukking komen.

Wanneer wordt verondersteld dat het aansprakelijkheidsrecht een belangnjke nil
vervult binnen de preventie van verkeersongevallen, zal de invoering van een»
fault verzekering tot meer verkeersongevallen kunnen leiden. Als gevolgvande
schaffing van aansprakelijkheid zal de vergoeding aan het slachtoffer dat zelf zo»
vuldig is geweest minder volledig zijn, waardoor in theorie de marginale pnö
van zorg bij het slachtoffer zullen toenemen. De zorgvuldigheid van de sc
veroorzaker daarentegen zal kunnen afhemen, omdat hij niet meer aansP™*-ĵ
voor de totale ongevalskosten. Om te voorkomen dat het aantal verkeersong«
toeneemt zal derhalve een premiedifferentiatie noodzakelijk zijn. Daamaast

••.. i ü f:.TT£itfj

883. Devlin, IRLE, 1990, p. 200-201; McEwin, IRLE, 1989, p. 13-14.
884. Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 28.
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ook financier prikkels te worden opgelegd teneinde het activiteitsniveau te optima-
8 8 5 . » , • - . - . - -

liseren.

7, Aansprakelijkheid en verzekering

In deze paragraaf zal het in hoofdstuk 5 geanalyseerde aansprakelijkheidsrecht aan
de theorie van risico en verzekering uit dit hoofdstuk worden gekoppeld. Daarbij zal
de vraag centraal staan welke aansprakelijkheidsregel efficient is wanneer rekening
wordt gehouden met de houding ten aanzien van risico en de beschikbaarheid van

, • 886

een verzekering.

Het ongevallenrecht heeft niet alleen betrekking op de vraag hoe het verwachte on-
gevalsrisico kan worden verminderd, maar ook op de vraag hoe de verdeling van de
schade dient plaats te vinden. In dat kader zal worden onderzocht welke combinatie
van aansprakelijkheid en verzekering kan leiden tot een optimale zorgvuldigheid en
een optimale verdeling van de schade. Daarbij zal enerzijds worden uitgegaan van
twee aansprakelijkheidsregels, namelijk een risicoaansprakelijkheid, waarbij de da-
der in beginsel de gehele schade aan het slachtoffer moet vergoeden, en een foutaan-
sprakelijkheid, die betrekking heeft op de gevallen waarin de dader de gehele schade
aan het slachtoffer moet vergoeden, indien hij niet aan de zorgvuldigheidsnorm vol-
doet. Anderzijds zullen twee vormen van verzekering aan bod komen, zijnde een
schadeverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.^'

In paragraaf 7.1 zal allereerst het belang van een koppeling tussen aansprakelijkheid
en verzekering worden benadrukt. Vervolgens zal worden nagegaan welke aanspra-
kelijkheidsregel binnen een bilaterale ongevalssituatie (verkeer) efficient is (para-
graaf 7.2), wanneer alleen rekening wordt gehouden met de houding ten aanzien van
het ongevalsrisico. Hierna zal worden onderzocht welke aansprakelijkheidsregel
binnen een bilaterale ongevalssituatie (verkeer) efficient is (paragraaf 7.3), onder in-
vloed van de aanwezigheid van een verzekering. Afgesloten zal worden met een
analyse van de invloed van verzekering op de aansprakelijkheidsvraag (paragraaf
'•4) en een economische analyse van regres (paragraaf 7.5).

885.
Duff and Trebilcock, Exploring the Domain of Accident Law, p. 22 en p. 67, noot 70.

' ° ^ " ™ ^ P™<™'<^ effecten van een no-fault verzekering empirisch worden

2, p. 120-132 heeft als eerste getracht de vraag te beantwoorden in welke mate
den Zie nnkP V * " / ^ P ^ l i j k h e i d en verzekering tot een efficient ongevallenrecht kan lei-
lijkheid , & n ' ' " " ^ t i o n , P- 67-74; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprake-

89*7 * *O~J ' •

*' • ^ E , 1982, p. 120; Shavell, Accident Law, p. 206. .;
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7.1. HET BELANG VAN DE KOPPELING TUSSEN AANSPRAKELUKHEID EN

VERZEKERING

Binnen de analyse van het aansprakelijkheidsrecht is verondersteld dat de dader
het slachtoffer neutraal staan ten opzichte van het ongevalsrisico. In dit hoofdstuks
deze veronderstelling genuanceerd door het uitgangspunt te hanteren dat eengemü
deld individu een afkeer heeft van het risico om bij een ongeval betrokken te raka,
Vervolgens is gesteld dat een risicoavers persoon zijn nut kan verhogen, wanneeri
de mogelijkheid heeft om het risico af te schuiven, hetzij op een risiconeutraaipa-
soon, hetzij op een verzekeraar. '

Bij het streven naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke welvaart is het van I»,
lang om zowel een risicoaverse dader als een risicoavers slachtoffer tegen het onge-
valsrisico te beschermen. In dat kader speien binnen dit onderzoek de ongevalh
een rol, waarin individuen schade toebrengen aan andere individuen en waarbij it
ders en slachtoffer worden verondersteld een afkeer te hebben van het risico."'

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat aansprakelijkheidsregels van invloed kunnen zija
op de preventie en op de verdeling van het ongevalsrisico. Een verzekeringsovere»
komst kan een additionele bijdrage leveren aan een optimale spreiding van de sck-
de. Daarnaast kan met behulp van een voorziening in of een aanpassing van de |»
lisvoorwaarden een positieve verandering worden bereikt op het terrein van de pit-
ventie. -

Aansprakelijkheid en verzekering be'invloeden elkaar wederzijds. De preventie en*
verdeling van het risico die het gevolg is van de toepasselijke aansprakt-
lijkheidsregel, zijn afhankelijk van de hoogte van de verzekeringsdekking. De»
vang van deze verzekeringsdekking is echter weer afhankelijk van de toepasseujb
aansprakelijkheidsregel, die voor een deel de omvang van het risico bepaaltwaan«
dader en slachtoffer zijn blootgesteld. De toevoeging van risico en verzekering*
de economische analyse van het ongevallenrecht heeft verder aangetoond dat dens-
cohouding van partijen mede van invloed kan zijn op de efficientie van aansp
Hjkheidsregels."»

7.2. AANSPRAKELIJKHEIDSREGELS EN DE HOUDING TEN AANZIEN VAN RISICO.

BILATERALE ONGEVALLEN * ""

In een bilaterale ongevalssituatie wordt uitgegaan van het gegeven aai ^
der als het slachtoffer invloed kunnen uitoefenen op het ongevalsrisico. voo

888. Shavell, Accident Uw, p. 207. triiiltheiiP *
889. Shavell, BJE, 1982, P. 120-121; Faure en Van den Bergh, Objectieve aanspra« j
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ordeling van de efficientie van aansprakelijkheidsregels, is het van belang welke
houding dader en slachtoffer ten aanzien van het risico innemen. Daarbij geldt voor-
alsnog de niet geheel unrealistische veronderstelling van afwezigheid van een verze-
keringsdekking. Hiervoor kan een aantal argumenten worden genoemd. Enerzijds
kunnen de hoge administratieve kosten in verhouding tot het geringe risico een re-
den zijn om geen verzekering aan te bieden. Anderzijds kunnen als gevolg van de
hoge bedrijfskosten van een verzekeringsonderneming de premies te hoog worden,
waardoor zelfs een risicoavers individu niet meer bereid is om een verzekering af te
shiton.*"

Wanneer de dader niet wordt bedreigd met een mogelijke aansprakelijkheidsstelling,
zal hij minder dan efficiente zorg en een te hoog activiteitsniveau uitoefenen. Voor
de dader met een afkeer van risico zal het voordelig zijn om de schade niet te hoeven
vergoeden. Het slachtoffer zal, ongeacht zijn houding ten aanzien van risico, zijn ei-
gen schade moeten dragen. Dit is echter niet optimaal, wanneer het slachtoffer een
afkeer heeft van risico en er geen verzekeringsdekking voorhanden is. Mocht dit
laatste wel het geval zijn dan zal de dader toch geen prikkel hebben om het risico te
reduceren. Daarom kan worden gesteld dat het aansprakelijkheidsrecht van belang is
om de dader aan te zetten tot zorgvuldig gedrag.*" =<<

7.2.2.

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid zal de dader, in afwezigheid van een aan-
sprakelijkheidsverzekering, de schade aan het slachtoffer steeds vergoeden. Met be-
trekking tot de verdeling van het risico zal een optimale uitkomst worden bereuet
wanneer de dader risiconeutraal is. De dader zal een optimaal zorg- en activiteitsni-
veau aanwenden. Het slachtoffer zal, ongeacht zijn houding ten aanzien van het on-
gevalsrisico en onder de voorwaarde dat de omvang van de vergoedingsplicht gelijk
is aan het verwacht verlies, volledig worden gecompenseerd. De dader neemt in de-
ze verhouding derhalve het gehele ongevalsrisico op zieh en verschaff tegelijk een
verzekering aan het slachtoffer voor de geleden schade.'"

Wanneer de dader een afkeer heeft van het risico, kan echter een minder optimale
rammst ontstaan. Indien daarbij de voorwaarde blijft gelden dat de omvang van de

goedingsphcht gelijk is aan het verwachte verlies, bestaat het gevaar dat de dader
«n te groot risico wordt blootgesteld. De afkeer van risico kan de dader er toe

tieve f/' T , T * ° " ' "• " * * ^ ^ " ' ^* '*»" La*> P- 208; F^re en Van den Bergh, Objec-
ucve aansprakehjkheid, p 129

Jj- Shavell Aid U ' " " • " •Jj Shavell, Accident Law, p. 208.'

Polinsky, Introduction, p. 69; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p.' 172-173!
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aanzetten om teveel zorg uit te oefenen om van aansprakelijkheid bevrijdtebli
Een risicoaverse dader zal daarnaast een te laag activiteitsniveau aanwenden of I™
zelfs besluiten om de, maatschappelijk wenselijke, activiteit in het geheel nietn»
uit te oefenen. Een autobestuurder zal bijvoorbeeld heel voorzichtig rijden warn»
hij risicoavers en onverzekerd is. In het extreme geval kunnen individuen beshia
om geen auto meer te rijden of zelfs in het geheel geen auto aan te schaffen.'"

Een oplossing voor deze problematiek kan, bij afwezigheid van een aansprafe
lijkheidsverzekering, worden gevonden in het tot een bepaalde hoogtebeperkenvm
de aansprakelijkheid. Daardoor zal de omvang van de vergoedingsplicht lagei zp
dan de werkelijk geleden schade. De risicoaverse dader zal derhalve nietmeerl»
gehele risico behoeven te dragen, waarbij zijn prikkel tot zorg voor een belangnjk
deel behouden blijft.^'* Een aansprakelijkheidsbeperking betekent voor het slacW
fer dat hij een deel van zijn schade zelf moet dragen. Wanneer het slachtoffer risico-
neutraal is, zal deze daar ongevoelig voor zijn, zodat een optimaal resultaat kan wor-
den bereikt. Indien het slachtoffer echter ook een afkeer heeft van het risico, al
vermoedelijk een verdeling van de schade een 'second best solution' kunnen rijn.li
de woorden van Polinsky:

'Thus, if both parties are risk averse and insurance is not available, there may
be a trade off between the desired allocation of risk and the desired behaviour
of the driver'.*"

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat een regel van risicoaansprakelijkheidtotea

optimale preventie en risicospreiding kan leiden wanneer de dader risicoavers is a

het slachtoffer risiconeutraal. Naast een beperking van de aansprakelijkheid kan ook

de toevoeging van een absoluut eigen schuldverweer aan de zijde van het slachtofifl

daaraan een bijdrage leveren. De dader met een afkeer voor risico zal nu niethetgfr

hele risico behoeven te dragen, maar behoudt tegelijk een prikkel tot zorg.De»

voeging van een absoluut eigen schuldverweer zal, mits de juridische zorgvuldf

heidsnorm gelijk is aan de efficiente zorgstandaard, daarnaast een risiconeu

slachtoffer aanzetten tot een efficient zorgniveau.

In werkelijkheid kan echter worden uitgegaan van de niet-onreahstischev ^

derstelling dat zowel dader als slachtoffer in veel ongevalssituaties een a

risico hebben. Daarnaast mist de rechter de benodigde informatie om de zorp

893. Zie Shavell, Accident Law, p. 209; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprake ij

131; Shave!!, BJE, 1982, p. 124.
894. Shave!!, Accident Law, p. 210. '
895. Polinsky, Introduction,p. 70. ' ' . ' ••••' '*"->' " ' ' ' , ^
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heidsnorm en de werkelijk uitgeoefende zorg te bepalen. Dit betekent dat, bij de af-
wezigheid van een verzekering, geen efficiente aansprakelijkheidsregel kan worden
gevonden waarbij de dader en het slachtoffer ook worden aangezet tot de uitoefe-
ning van een optimaal activiteitsniveau. Met betrekking tot dit laatste kan in het al-
gemeen worden opgemerkt dat een individu zieh, ten aanzien van de keuze voor de
uitoefening van een bepaalde activiteit, veelal zal laten leiden door zijn houding ten

• • 896

aanzien van risico.

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer zal
de dader met een sterke afkeer van risico nog altijd een groot risico lopen om aan-
sprakelijk te worden gesteld. Een oplossing met behulp van een beperking van de
aansprakelijkheid zal betekenen dat de dader minder dan de werkelijk geleden scha-
de behoeft te vergoeden. Indien het slachtoffer echter ook een afkeer van risico
heeft, zal hij ten gevolge van het absoluut eigen schuldverweer hetzij teveel zorg
uitoefenen, hetzij een lager activiteitsniveau aanwenden om te voorkomen dat hij
zijn eigen schade moet dragen. Dit probleem kan groter worden indien onzekerheid
bestaat ten aanzien van de juridische zorgvuldigheidsnorm.

Bij een regel van foutaansprakelijkheid kan de dader aansprakelijkheid vermijden
door te voldoen aan de juridische zorgvuldigheidsnorm, mits deze gelijk is aan de
efficiente zorg. Wanneer de dader een afkeer van risico heeft en het slachtoffer risi-
coneutraal is, zullen bij deze regel geen problemen ontstaan met betrekking tot het
teveel uitoefenen van zorg door de dader of het nemen van onjuiste beslissingen ten
aanzien van de deelname aan maatschappelijk wenselijke activiteiten. Een regel van
foutaansprakelijkheid kan derhalve tot een optimale uitkomst leiden, wanneer het
slachtoffer, als gevolg van zijn risiconeutraliteit, ongevoelig is voor het dragen van
zijn eigen schade.

Indien het slachtoffer, evenals de dader, een afkeer heeft van het risico, zal echter
OOK by een foutaansprakelijkheid een minder optimaal resultaat worden bereikt. Da-

r en slachtoffer zullen, bij onzekerheid omtrent de zorgvuldigheidsnorm, teveel of
e n d T » * *"™"^en om het ongevalsrisico te ontlopen. Daarnaast zullen dader
tivite t AV **° J"*k keuzes maken voor wat betreft de uitoefening van hun ac-

™. Als gevolg van hun afkeer van risico bestaat zelfs het gevaar dat zij minder

Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 135; Polinsky, Introduction, p. 69-70;
. P- 121; Shavell, Accident Law, p. 210.
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frequent of in het geheel niet aan bepaalde maatschappelijk wenselijke activitei*i
zullen deelnemen.*" „

In het kader van een 'second best' oplossing kan in dergelijke gevallen, ten behom
van een vermindering van het ongevalsrisico, worden gekozen voor een strengercji.
ridische zorgvuldigheidsnorm ten opzichte van de efficiente zorgstandaard. Wan»
bijvoorbeeld in het verkeer een snelheid van 50 km/u optimaal is, maar de juridafc
zorgvuldigheidsnorm wordt bepaald op 30 km/u, zal een autobestuurder eerder a»
sprakelijk kunnen worden gesteld. Voor een risicoavers slachtoffer geldt nu dat no
een dergelijk strenge norm (30 km/u) zijn kansen op schadevergoeding zullent»
nemen. Voor een autobestuurder heeft deze strenge zorgvuldigheidsnorm echter ha
neveneffect dat hij mogelijk teveel zorg zal aanwenden, hoewel dit per bestuurda
verschillend is. Een automobilist zal in beginsel een snelheid van 30 km/u aanh»
den, tenzij de marginale kosten van zorg te hoog worden. Hierdoor kan het n*
schien goedkoper zijn om de optimale snelheid van 50 km/u te volgen, waarbij <k
autobestuurder het hsico om aansprakelijk te worden gesteld op de koop t»
neemt."* . •; rt>r : :-;*v;öi&vSTft •:' jrb/Jkn».'; ?*.. TT

Samenvattend kan worden gesteld dat binnen een bilaterale ongevalssituatie, bij de
afwezigheid van een verzekering, de voorkeur zal uitgaan naar een regel van risico-
aansprakelijkheid, wanneer het slachtoffer risicoavers is en de dader risiconeuwl
of beter in staat is om het risico te dragen dan het slachtoffer. Een regel van fouta»
sprakelijkheid geniet de voorkeur wanneer de dader risicoavers is en het slachtofls
risiconeutraal of een minder sterke afkeer heeft van het risico dan de dader.

7 . 3 . A A N S P R A K E L U K H E I D S R E G E L S EN DE BESCHIKBAARHE1D VAN VERZEKERING:
BILATERALEONGEVALLEN v . JI.J t v ; v o : . ; > •• r

In deze paragraaf zal worden onderzocht welke invloed de toevoeging van een w
zekering kan hebben op de efficientie van aansprakelijkheidsregels binnen een »•
laterale ongevalssituatie (verkeer). De vraag of de dader een aansprakelijkheidsvtr-
zekering en het slachtoffer een schadeverzekering aangaat, is afhankelijk van W
houding ten aanzien van risico en de toepasselijke aansprakelijkheidsregel. De da
met een afkeer van risico zal bijvoorbeeld ter afwending van het risico een aansp
kelijkheidsverzekering met een volledige dekking afsluiten. Het slachtoffer dat to

897. Shavell, Accident Law, p. 210; Polinsky, Introduction, p. 69-70; Faure en Van den Bergig
tieve aansprakelijkheid, p. 131; Shavell, BJE, 1982, p. 126.

898. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 131-132; Shavell, BJE,
Zie ook paragraaf 10.1 van hoofdstuk S. /;o &oi

899. Shavell.BJE, 1982,p. 121; Shavell, Accident Law, p. 210; Polinsky, Introduction, p.« .
Nell and Richter, GPRI, 1996, p. 244-249 voor een mathematische analyse van
en de houding ten aanzien van risico in een unilaterale ongevalssituatie met veel
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afkeer van risico heeft zal een eerste partij schadeverzekering afsluiten. De vraag of
dader en slachtoffer überhaupt een verzekering aangaan hangt af van de toepas-

r ke rechtsregel. In dat kader zullen achtereenvolgens een regel van risicoaanspra-
keliikheid, een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldver-
weer en een regel van foutaansprakelijkheid aan bod komen. . :.

Bij de economische analyse van aansprakelijkheid en verzekering zal in beginsel
worden uitgegaan van de veronderstelling dat een verzekeringspolis wordt aangebo-
den tegen een actuarieel juiste premie op een concurrerende verzekeringsmarkt. De
verzekeraar heeft verder geen administratieve kosten en de premie-inkomsten zijn
gelijk aan de schade-uitkeringen. Daarnaast zal de verzekeraar het gedrag van de
veizekerde optimaal kunnen controleren en zijn de premie en de andere polis-
voorwaarden juist afgestemd op de door de verzekerde te nemen voorzorgsmaat-

7.3./.

In het kader van de voornoemde veronderstellingen zal een regel van risicoaan-
sprakelijkheid tot een optimaal resultaat leiden. De dader met een afkeer van risico
zal een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een volledige dekking. De ver-
zekeraar kan het gedrag van de dader optimaal controleren, waarbij de dader optima-
le zorg zal uitoefenen. Het slachtoffer krijgt ongeacht zijn houding ten aanzien van
risico de geleden schade integraal vergoed, zodat hij zelf geen schadeverzekering zal
afsluiten.'*' ....... . . , ................. ,.,.,....-^ .,_.,. ; . . ^ , u ^

In werkelijkheid wordt de efficientie van een regel van risicoaansprakelijkheid door
een aantal factoren beinvloed. Daarbij kunnen zieh de volgende situaties voordoen.

In de eerste plaats kan sprake zijn van een situatie waarin de dader een afkeer van ri-
sico heeft en de verzekeraar, door een gebrek aan informatie, het gedrag van de da-
der met optimaal kan controleren. Dit betekent dat de aanwezigheid van een aan-
sprakelijkheidsverzekering met een volledige dekking mogelijk tot een verminderde
zorgvuldigheid bij de dader leidt, waarmee het probleem van het morele risico ont-
staat. Een remedie tegen dit probleem is het verlenen van een gedeeltelijke verzeke-
nngsdekking. Voor de dader met een afkeer van risico is een gedeeltelijke verzeke-

P r u ^ ' ' ^ ' **' ' ^ ' "'*"'* *" ^*" ***" Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 132;
roiinsky, Introduction, p. 70; Shavell, Accident Law, p. 210; Faure en Van den Bergh, pre-

vies, 1990, p. 37. Zie ook Nell en Richter, GPRI, 1996, p. 249-252 voor een mathematische
^ analyse van aansprakelijkheid en verzekering.

FalT"' ^ " ' ^ ' ^ * ' P- ^ " ' Shavell, BJE, 1982, p. 128; Polinsky, Introduction, p. 70-71;
re en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 132; Faure en Van den Bergh, pre-

>̂ "90. P-37; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, P- 174-175. , . . „



ringsdekking in combinatie met een risicoaansprakelijkheid echter geen optimale
lossing. Hij zal enerzijds voor het niet gedekte risico een prikkel tot zorg behouda
Anderzijds zal de dader als gevolg van de gedeeltelijke verzekeringsdekking ten dele
blootgesteld blijven aan het ongevalsrisico. Dit kan ertoe leiden dat de dader mede
door zijn afkeer van risico toch geen efficiente zorg uitoefent, maar misschien eerder
teveel zorg aanwendt, afhankelijk van de omvang van het risico waaraan hij isbloot-
gesteld.*'* Wanneer voorts geldt dat de omvang van de vergoedingsplicht gelijk is
aan het verwachte verlies, bestaat het gevaar dat de dader aan een te groot risico
wordt blootgesteld. : • • •

In de tweede plaats kan zieh de situatie voordoen, waarin de dader neutraal staat ten
opzichte van het ongevalsrisico en de verzekeraar het gedrag van de dader niet opti-
maal kan controleren. De dader zal nu geen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten,
omdat hij daarmee zijn verwacht nut niet kan verhogen. Daarnaast zullen voor hem
de kosten van een verzekering, mede in verband met het morele risico, te hoog wor-
den in vergelijking met zijn verwachte ongevalskosten zonder verzekeringsdekking.
Een regel van risicoaansprakelijkheid zal onder deze omstandigheden efficient kun-
nen zijn. De dader zal een optimaal niveau van zorg aanwenden en het slachtoffer
zal, mits de dader over voldoende vermögen beschikt, verzekerd zijn van een voile-
dige schadevergoeding.**" . .,

In de derde plaats ten slotte, kan de situatie worden onderscheiden waarin de dader
risiconeutraal is en de verzekeraar zijn gedrag optimaal kan controleren. De dader
zal, gegeven zijn neutrale houding ten aanzien van risico, geen vraag hebben naar
een verzekering. Wanneer de dader derhalve geen aansprakelijkheidsverzekering af-
sluit, wordt hij bij een regel van risicoaansprakelijkheid verantwoordelijk gehouden
voor de totale ongevalskosten, zodat hij optimale zorg zal uitoefenen om deze kosten
te minimaliseren. Indien een aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden zal,
als gevolg van de optimale controle door de verzekeraar, de dader eveneens een effi-
cient zorgniveau aanwenden. Het slachtoffer krijgt, ongeacht zijn houding ten aan-
zien van risico, in beide gevallen zijn schade volledig vergoed.**

Samenvattend kan worden gesteld dat, gegeven de afkeer van risico bij de dader, de
beschikbaarheid van een aansprakelijkheidsverzekering wenselijk is. Het slachtoffer
zal, binnen de gemaakte veronderstellingen, bij een regel van risicoaansprakelijkhei
steeds volledig worden gecompenseerd, ongeacht of de dader een aansprakehj •
heidsverzekering heeft. Voor het slachtoffer is de vraag welke invloed een aanspra-
kelijkheidsverzekering heeft op het gedrag van de dader en op de omvang van

902. Polinsky, Introduction, p. 70; Shavell, Accident Law, p. 211-212; Shavell, BJE, 1982, p.

Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 133-134. ,
903. Shavell, BJE, 1982, p. 127; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p- •
904. Shavell, BJE, 1982, p. 127; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p.
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van belang. Het gegeven dat een risicoaverse dader kiest voor
S l * » tot de conclusie lejden dat de dader met een

^ v e r z e k e n n g m a a t s c h a p p e l y k g e z , e n b e t e r a f i s . ^ ^ ^

Bii een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer zal
de dader met een aflceer van risico een aansprakelijkheidsverzekering met een volle-
dige dekking afsluiten, waarbij hij wordt aangezet tot een efficient zorgniveau. On-
danks de aanwezigheid van een absoluut eigen schuldverweer zal het slachtoffer
geen schadeverzekering afsluiten. Hij krijgt immers, ongeacht zijn houding ten aan-
zien van het risico en op voorwaarde dat hij voldoet aan de zorgvuldigheidsnorm
met betrekking tot zijn eigen gedrag, de schade volledig vergoed.'°*

Deze ideale situatie wordt echter negatief beüivloed wanneer eerder gemaakte ver-
onderstellingen worden genuanceerd. Daarbij geldt enerzijds de situatie waarin de
juridische zorgvuldigheidsnorm niet gelijk is aan de efficiente zorgstandaard en
anderzijds de situatie waarbij een verzekeraar geen volledige controle heeft over het
gedrag van de verzekerde. Dit laatste kan het gevolg zijn van een asymmetrie in in-
formatie tussen verzekeraar en verzekerde. Wanneer onder deze omstandigheden
een volledige verzekeringsdekking blijft gehandhaafd, zal dit negatieve gevolgen
hebben voor de zorgvuldigheid. Een oplossing van dit probleem van morele risico is
het verlenen van een gedeeltelijke dekking, maar dit leidt tot een minder ideale uit-
komst voor wat betreft de verdeling van het risico en de efficientie van aansprake-
lijkheidsregels.

Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer zal bij
een gedeeltelijke verzekeringsdekking voor een risicoaverse dader tot gevolg kunnen
hebben dat hij aan een te hoog risico wordt blootgesteld. De dader behoudt wel een
pnkkel tot zorg en hij zal een juiste keuze maken met betrekking tot de uitoefening
vanzynactiviteit. Voor het slachtoffer kan echter de onzekerheid omtrent de zorg-
vmaigheidsnormaanleiding zijn om een schadeverzekering af te sluiten. Bij een der-
c o n t r o l ^ l f ^ **"• "*°™' ™° **" volledige dekking en een niet-optimale

wSgSÜST " ™* **"• ™ ***** *" *" ****** «™

2, p. 131.
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Wanneer de juridische zorgvuldigheidsnorm gelijk is aan de efficiente zorgstaj.
daard, zal een regel van foutaansprakelijkheid tot een optimaal resultaat leiden. De
dader zal daarbij, ongeacht zijn houding ten aanzien van het risico, de zorgvuldig-
heidsnorm in acht nemen. De dader zal ook geen vraag hebben naar een verzekera»
omdat hij door naleving van de zorgvuldigheidsnorm reeds aansprakelijkheid kan
vermijden. Wanneer de dader heeft voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm, zal bet
slachtoffer zijn eigen schade moeten dragen. Een slachtoffer met een afkeer van het
risico zal zieh daartegen willen beschermen door middel van eigen schadeverzeke-
ring, althans wanneer een optimale controle van het morele risico mogelijk is.*"

Indien de juridische zorgvuldigheidsnorm niet gelijk is aan de efficiente zorgstan-
daard, zal de analyse tot een minder optimale uitkomst leiden. Daarbij kan de situa-
tie ontstaan waarin de dader en het slachtoffer weliswaar de zorgvuldigheidsnorniin
acht nemen, maar toch aansprakelijk worden gehouden respectievelijk voor de eigen
schade moeten opkomen. Dit wordt veelal veroorzaakt door vergissingen van de
rechter bij de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm of de werkelijk uitgeoefende

Een dader"" die neutraal staat ten opzichte van het ongevalsrisico zal geen ver-
zekering aangaan. De dader kan, indien hij een laag risico vormt, bijvoorbeeld wor-
den ingedeeld bij een groep van siechte risico's, waardoor zijn premie te hoog wordt
in verhouding tot zijn verwachte schade. Daarnaast kan ook de controle door de ver-
zekeraar niet optimaal zijn, met het gevolg dat een risiconeutrale dader met zijn läge
risico het onzorgvuldige gedrag van andere verzekerde daders subsidieert. Dit kan
voor een risiconeutrale dader een reden zijn om zijn verzekering op te zeggen of in
het geheel geen verzekeringsovereenkomst af te sluiten. Deze vorm van anti-selecM
heeft weliswaar tot gevolg dat de dader wordt blootgesteld aan het risico op fouten
en vergissingen bij de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm, maar aangezien hij ri-
siconeutraal is zal hij daar ongevoelig voor zijn.""

Wanneer dader en slachtoffer echter beide een afkeer van risico hebben, zullen zg
bij onzekerheid ten aanzien van de zorgvuldigheidsnorm mogelijk een te hoogolte
laag zorgniveau aanwenden. Dader en slachtoffer zullen derhalve, ten behoeve van

907. Polinsky, Introduction, p. 71; Shavell, BJE, 1982, p. 130; Faure en Van den ^"**''
aansprakelijkheid, p. 134; Shavell, Accident Law, p. 212; Faure en Van den Bergh,
1990, p. 37; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 175-176. , ^ j ^ i.t

908. Zie daarover paragraaf 10 van hoofdstuk 5.
909. Voor 'dader' kan ten deze ook 'slachtofler' worden geschreven. J t La* P-
910. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 134-135; Shavell, Accidem .

213; Polinsky, Introduction, p. 72-73.
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. Armine tegen dergelijke onzekerheden, respectievelijk een aansprakelyk-
f", ^Srine en een schadeverzekering afsluiten. Indien echter ook de controle

i! rele risico niet optimaal is, kan de onzekerheid omtrent de zorgvuldig-
™°H. rmniet optimaal door de verzekeraar worden gecorrigeerd. Dit betekent dat
**!re«Tvan foutaansprakelijkheid niet tot een optimaal resultaat leidt, waarbij on-
duideljjk blijft hoe de verdeling van het risico moet plaatsvinden. ^ ^

74 DE INVLOED VAN VERZEKERING OP DE AANSPRAKELUKHEIDSVRAAG <i' "'

In het voorgaande is vanuit rechtseconomisch perspectief de verhouding tussen aan-
sprakelijkheid en verzekering onderzocht. Daarbij is aandacht besteed aan een aantal
factoren die van invloed zijn op de efficientie van aansprakelijkheidsregels, namelijk
de houding van partijen ten aanzien van risico en de beschikbaarheid van verzeke-
ringsdekking. Met betrekking tot het laatste kan worden gesteld dat daders met een
afkeer van risico een verzekering afsluiten bij een regel van risicoaansprakelijkheid;
risicoaverse slachtoffers bij een regel van foutaansprakelijkheid.

ID de juridische literatuur is in de afgelopen decennia veel aandacht besteed aan de
invloed van verzekering op het aansprakelijkheidsrecht.'" Het gaat dan echter niet
omde vraag of de beschikbaarheid van een verzekering moet leiden tot een voorkeur
voor een risico- dan wel een foutaansprakelijkheid. Veeleer wordt daarbij onder-
zocht of de aanwezigheid van een verzekering bij een van de partijen moet leiden tot
de conclusie dat de desbetreffende partij de schade, die ten gevolge van een ongeval
isontstaan,moetdragen. ,---.ik<rv ;-.,- ^ .,**j iHt s«,. . . ;;s

Dit wordt aan de hand van twee begrippen toegelicht, namelijk 'assurance oblige' en
'assurabilite oblige'."* Het laatste begrip heeft betrekking op de vraag of, bij de be-
Paüng van de aansprakelijkheid, een van de betrokken partijen zieh had behoren te
verzekeren. Bij 'assurance oblige' gaat het om de vraag welke partij zieh, binnen het
ad« van het oordeel over de aansprakelijkheid, daadwerkelijk heeft verzekerd.
wngekeerd1 kan het voorkomen dat de onverzekerde dader niet aansprakelijk is, om-
kthet slachtoffer over een schadeverzekering beschikt.™

Zie Drion, Verzekering en aan-
"" • ^"temporary Problems, 1950, p. 445-

^ '980-1981, 2026-2035; Simoens,

Series of Publications by the Acadamy of European Law
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De vraag of de aanwezigheid van een verzekering een rol moet spelen bii he
deel over de aansprakelijkheid wordt in de juridische literatuur niet ontkennendt
antwoord. Daarbij wordt verwezen naar Nederlandse en Belgische rec
waarin het om gevallen gaat van een (verplicht) verzekerde dader die schadet»
brengt aan een onverzekerd slachtoffer. Vanuit het oogpunt van slachtofferbescho
ming is de dader dan gehouden om de schade van het slachtoffer te vergoeden'"l
deze gevallen is de aanwezigheid van een verzekering slechts een van de omstan-
digheden die in het oordeel over de aansprakelijkheid kan worden meegewogen. De
aanwezigheid van een verzekering speelt echter geen doorslaggevende rol bii de
vraag wie uiteindelijk de schade dient te dragen."*

Naast de genoemde slachtofferbescherming wordt in de rechtseconomische liten-
tuur nog gewezen op de zogenaamde 'deep pocket rule'.'" Hierbij wordt de opwt-
ting gehuldigd dat de verwachte schade beter door een verzekeraar dan door een on-
verzekerd slachtoffer gedragen kan worden. Het aansprakelijkheidsrecht krijgt in da
kader vooral een herverdelend karakter, namelijk via de verzekeraar die over vot
doende vermögen beschikt om de schade aan het slachtoffer te vergoeden.'"

Vanuit economisch perspectief kan een aantal bezwaren worden aangevoerd tegea
het beginsel van 'assurance oblige', op grond waarvan de aanwezigheid van een vtr-
zekering tot een bijna automatische aansprakelijkheid zal leiden, dan wel dat de aaa-
sprakelijkheid vervalt omdat het slachtoffer zijn schade heeft verzekerd.'"

In de eerste plaats kan worden gesteld dat wanneer het oordeel over de aansprake-
lijkheid wordt bepaald door de vraag wie van de betrokkenen zieh heeft verzeketd,
de prikkels van zorg die van het aansprakelijkheidsrecht uitgaan zullen verminderen

in Trier, 1994, p . 190; Trebilcock, Journal of Law, Economics and Organisation, 1988, p. W-
265.

914. C.C. van Dam, Zorgvuidigheidsnorm en aansprakeli jkheid, p. 232-233, meentdatdeaan*^
heid van een verplichte aansprakel i jkheidsverzekering bij het rechterlijk oordeel moet «on»
betrokken. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan een strengere zorgvuldigheifac»

915. Zie voor een overzicht: Hartlief en Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, p. 21-34; Ho
er en Teijl, Inleiding rechtseconomie , p . 177-182; Van Wassenaer van Catwijck, VR. W - J
367-368 en voor Belgifi: S imoens , R W , 1980-1981 , p . 2025-2036. Zie ook Trebilcock, Jo»
Law, Economics and Organizat ion, 1988, p . 243-249 voor een aantal voorbeelden uil
kaanse, Canadese en Engelse rechtspraak. , „, , , . , . , -.

916. Calabresi, Costs of Accidents , p . 39-50 . - • • ' —' " Rereh pW*"
917. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakel i jkheid, p . 138; Faure en Van den Bergw»

vies, 1990, p. 40.
918. Hartl iefen Tjittes, Verzekering en aansprakel i jkheid, p . 5-7 en 13-16, wijzen, zij "

ridische gronden, het zelfstandig bestaan van een verzekering als 8 ^ voor aans
af. Wel stellen zij dat in het kader van de slachtofferbescherming betekenis kan toe^
aansprakelijkheidsverzekering in de vestigingsfase, zeker wanneer het gaat om
verzekering.
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i H n de potentiele dader in het bezit is van een aansprakelijkheidsverzekering, zal
I automatisch aansprakelijk worden gesteld. Omdat zijn aansprakelijkheidsverze-
k rear de schade van het slachtoffer betaalt, zal dit een negatief effect hebben op de
zorgvuldigheid van de dader. Een potentieel slachtoffer zal, wetende dat de verze-
kerde dader zijn schade vergoedt, ook minder zorgvuldig worden.

Eentweede economisch bezwaar tegen het toekennen van een beslissende betekenis
aan het beginsel van 'assurance oblige', hangt samen met de houding ten aanzien van
risico en daarmee met de vraag naar een verzekering. Een risiconeutrale dader die
vrijwillig een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten wordt geconfronteerd
met een automatische aansprakelijkheidsstelling. Dit leidt tot een stijging van zijn
premie, waardoor de dader zieh in de toekomst mogelijk niet meer zal verzekeren.
Voor de dader met een afkeer van risico, die ter afwenteling daarvan juist een verze-
kering heeft afgesloten, zal een automatische aansprakelijkheid met een premiestij-
ging negatieve gevolgen hebben voor zijn vraag naar verzekering. Hoewel een ver-
zekering zijn verwacht nut kan verhogen, zal een risicoaverse dader zieh afvragen of
hij, economisch gezien niet beter af is zonder een verzekering.'" JIS.ÖW w? / :a -•'-

In de derde plaats ten slotte, heeft een automatische aansprakelijkheid gevolgen voor
de rol van de verzekeraar. De verzekeraar heeft, ten behoeve van de controle van het
gedrag van de verzekerde, informatie nodig omtrent de zorg die een verzekerde uit-
oefent en het risico op een mogelijke aansprakelijkheid. Mede aan de hand van deze
informatie wordt door de verzekeraar de omvang van de premie vastgesteld. Een au-
tomatische aansprakelijkheid leidt ertoe dat een verzekeraar de premie en de polis-
voorwaarden slechts kan bepalen naar aanleiding van het risico dat zijn verzekerde
in een ongeval met een niet-verzekerde betrokken zal raken.'^

In de omgekeerde situatie, namelijk wanneer de onverzekerde dader niet aan-
sprakelijk is omdat het slachtoffer zijn schade heeft verzekerd, ontstaan ook proble-
men op het terrein van de zorgvuldigheid. De rechter zal het gedrag van de dader
met meer controleren, maar enkel op grand van het feit dat het slachtoffer een scha-
deverzekering heeft oordelen dat de dader niet aansprakelijk is. Dit kan ertoe leiden
tot de dader, wetende dat de schadeverzekeraar van het slachtoffer de schade ver-
goedt, geen prikkels van zorg meer krijgt. De schadeverzekeraar kan de schade niet
mer arwentelen op de dader of zijn verzekeraar, hetgeen er op termijn toe zal leiden

i ae premie onevenredig hoog wordt. Bij een risicoavers slachtoffer heeft dit in
t.,v7 **? fo lgen voor zijn vraag naar verzekering, omdat hij in het andere
pval zijn schade zelf zal moeten dragen.

^spraTeliikhM ^ ^ ' ' » ^ ^aure en Van den Bergh, Objectieve
«0 S i v**'" ' "• ' ** *"»«• *" R<*htseconomie en recht, p. 86-89.

• C* !}.ir:L
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Samenvattend kan worden gesteld dat het, economisch gezien, van belang is da
wel aansprakelijkheid als verzekering een bijdrage leveren aan een efficient ' *
vallenrecht. De aanwezigheid van een verzekering als grondslag voor de aansnT
lijkheid in bilaterale ongevalssituaties is met een dergelijk belang in strijd en kau 1
den tot een verhoging van het ongevalsrisico. Enerzijds wordt het slachtoffer be-
loond met een schadeloosstelling voor zijn onzorgvuldige gedrag en zal hij on»
acht zijn houding ten aanzien van het ongevalsrisico, geen verzekeringsdekkLc«.
men. Anderzijds is de bescherming van een dader met een afkeer van risiconietst-
diend met een automatische aansprakelijkheidsstelling voor schade die buiten am
schuld om is ontstaan. Een automatische aansprakelijkheid heeft derhalve ongewtn-
ste effecten op de preventie van ongevallen en op de optimale spreiding van de
schade. 5 ••••,•- -;•.-. .<.• i f i f f f ü - f ' * ! .;vR>.>v.-5fe3 *>i-

7.5. DE ECONOMISCHE ANALYSE VAN REGRES '

Wanneer als gevolg van een ongeval door het slachtoffer schade wordt geleden, zil
deze voor een groot deel door een eigen voorziening worden vergoed. Deze voorzit-
ningen bestaan uit een schadeverzekering (voor bijvoorbeeld ziektekosten) en een
sociale- of volksverzekering. Deze eerste partij verzekeraars of uitkeringsinstanties
zullen vervolgens voor het uitgekeerde bedrag verhaal willen nemen op de schade-
veroorzaker of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.'" In deze paragraaf zullen dezt
verhaalsrechten worden uitgewerkt aan de hand van de vraag of van de aanweag-
heid van regres een preventieve werking kan uitgaan op het gedrag van de verzeker-
de. Het regres hangt daarmee nauw samen met de preventieve werking van aanspn-
kelijkheidsregels en met de vraag naar de optimale verdeling van de schade via eta
verzekering.'" ..-, - ...; - •-- . •,>.-.- • . • - ; , - • : * « » .

Ten aanzien van het gemaakte onderscheid in verhaalsrechten, kan allereerst de situ-
atie worden genoemd waarin de private- of sociale verzekeraar van het slachtoffa
verhaal neemt op de aansprakelijke dader. Een dergelijk regres kan economisch effi-
cient zijn, omdat de dader wordt geconfronteerd met de totale kosten van zijn sein-
deveroorzakende activiteit. Aan het slachtoffer zal een optimale schadeloosstelling
kunnen worden gegarandeerd, mits de dader over voldoende vermögen beschul
Een uitsluiting van het regres in een dergelijke situatie heeft negatieve effecten op
zorgvuldigheid. De dader zal immers niet meer verantwoordelijk kunnen wo

921. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 140; Faure en Van den Bo& P »
vies, 1990, p. 41-42.

922. Hartliefen Tjittes, Aansprakelijkheid en verzekering, p. 63. tot W «I*
923. In de rechtseconomische literatuur is nog weinig gepubliceerd met betrekking ^ ^

Verwezen kan worden naar: Gomez, Insurance Benefits, Insurance Subrogation ^^ ^^fl^i
Liability Rules, Paper, 1996, p. 1-24; Faure, in Regresrechten, afschaffen, handn
den, p. 45-71.

•ife
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«houden voor de totale schade. Hij zal slechts een myeau van zorg aanwenden dat
owreenkomt met de omvang van de schade waarvoor hij aansprakelijk is gesteld. .,

E n tweede vorm van regres houdt verband met het verhaal door de private- of soci-
ale verzekeraar van het slachtoffer op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de da-
der Wanneer de dader over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt is het van
belang dat hij blijft blootgesteld aan het risico dat door zijn schadeverwekkende ac-
tiviteit wordt veroorzaakt. De aanwezigheid van regres geeft aan de aansprakelijk-
heidsverzekeraar een prikkel om via risicodifferentiatie of een premieaanpassing het
regres door te berekenen in de polisvoorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeraar
lean daarbij, bijvoorbeeld in het kader van de bonus-malus, besluiten tot een premie-
verhoging of anderszins preventieve maatregelen van de dader eisen. Een uitsluiting
van regres zou tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheidsverzekeraar niet integraal
verantwoordelijk is voor de schade die door de dader is veroorzaakt, waardoor hij
geen prikkel zal hebben om het morele risico bij de dader terug te dringen.'" .

Een geheel ander type van regres heeft betrekking op het verhaal van de WAM-
verzekeraar op de verzekerde dader, bijvoorbeeld ingeval van opzet of grove schuld.
Voor deze gedragingen wordt binnen een autopolis in beginsel geen dekking ver-
leend. Toch is de WAM-verzekeraar in deze gevallen gehouden om de schade aan
het slachtoffer te vergoeden. De WAM-verzekeraar kan voor het uitgekeerde bedrag
verhaal nemen op de eigen verzekerde, hetgeen kan worden beschouwd als een vorm
van controle van het morele risico. Wanneer een verzekerde dader over een volledi-
ge aansprakelijkheidsdekking beschikt, zal hij misschien het gevaar bewust opzoe-
ken en opzettelijk een ongeval kunnen veroorzaken. Het regres van de WAM-
verzekeraar is daarom een nuttig instrument ter controle van het morele risico, waar-
bij de dader met behulp van financiele prikkels kan worden aangezet tot zorgvuldig
gedrag.

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden gesteld dat vanuit preventief oog-
punt de aanwezigheid van regres voordelen meebrengt. Regres kan, anders gezegd,
leiden tot een vermindering van de primaire ongevalskosten. Daarnaast worden door
«regres de kosten gelegd bij de verzekeraar van de schadeveroorzaker, hetgeen
«ffl tot een betere spreiding van het risico ofwel een vermindering van de seeundai-
e ongevalskosten. Aan de uitoefening van regres zijn echter ook administratieve- of
r e Z T T Bonden . Deze kosten hebben betrekking op de behandeling van
a tati-™l ^ regresnemer en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Wanneer de-

T * ° * " "*" *™ ^ ^aten ™" **t « 8 ™ OP t*t terrein van de pre-• * ° * " "•*" *™ ^ ^aten ™" **t « 8 ™ OP t*t terrein van de pre-
nsicospreiding, bestaat de kans dat de uitoefening van regres achterwege

Fwe, ,n Regresrechten, afschaffen, handhaven of uitbreiden, p. 52; Gomez, Paper! 1996, p. 11-

^•'"^gresrechten,afschaffen,handhavenofuitbreiden,p.52-53. , , . . . , „ „ , , . , , , ,
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blijft. Dit verklaart mede waarom verzekeraars in de praktijk niet altijd gebmflt
ken van hun regresrecht en eerder pleiten voor een collectiverine van het ™ *

1 * M 926 * * «u uci regrcs QB
een kostenbespanng te kunnen bereuten.

8. Conclusie aansprakelijkheid en verzekering binnen het leader
van de probleemstelling

In deze afsluitende paragraaf zal de economische analyse van aansprakelijkheid a
verzekering worden teruggekoppeld naar de centrale probleemstelling van dit onto
zoek. Daarbij zal de vraag worden beantwoord welke combinatie van aa-
sprakelijkheid en verzekering kan leiden tot een optimale preventie van verkea»
gevallen alsmede een optimale compensatie van verkeersslachtoffers.

Bij de beantwoording van deze vraag zal, evenals bij de analyse van het aanspo-
kelijkheidsrecht in hoofdstuk 2, gebruik worden gemaakt van het door Calabreai
gewerkte onderscheid in ongevalskosten.'" Dit onderscheid heeft betrekking op de
primaire ongevalskosten, de secundaire ongevalskosten en de tertiaire ongevalsk»
ten.'** Voor het bereiken van een efficient verkeersongevallenrecht is het vanbelaj
dat de som van deze ongevalskosten, zijnde de totale maatschappelijke kosten, jj
nimaal is.

In het licht van de economische analyse van risico en verzekering zal worden i^
gaan van de veronderstelling dat een gemiddelde verkeersdeelnemereenafketrW
van het risico om bij een verkeersongeval betrokken te raken. DaarnaastzalhetÄ
gangspunt gelden dat verkeersongevallen een bilateraal karakter hebben. Dit b*
kent dat zowel de automobilist als de fietser worden verondersteld invloedtekuma
uitoefenen op het ongevalsrisico.

8.1. PRIMAIRE ONGEVALSKOSTEN

In het kader van het onderscheid in ongevalskosten kan worden gesteld dat de pa-
maire ongevalskosten verband houden met de preventiedoelstelling van het »
keersongevallenrecht. Binnen deze preventiedoelstelling is in dit hoofdstukdê l
beantwoord welke combinatie van aansprakelijkheid en verzekering de autonx»
en de fietser zal aanzetten tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau.

926. Zie ten aanzien van de kosten van individueel regres en collectivenng van regiw- j ^
en Spier, Regresrechten, afschaffen, handhaven of uitbreiden, in het bijzonderp ' 9(Ffr
De individuele afhandeling van regresdossiers: een stand van zaken); p- 54- *" _ ^
re, Regres in rechtseconomisch perspectieO; P- 73-79 (Bloembergen, CollecBven 8

Zie ook De Haas en Hartlief, Collectivenng en institutionalisering van regres,P-
927. Calabresi, Costs of Accidents, p. 26-28. Zie ook paragraaf 12 van hoofdstu* 5.
928. Zie Shavell, Accident Law, p. 262; Bowles, Law and the Economy, p- 27.
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graaf 7.3 is betoogd dat zowel een regel van risicoaansprakelijkheid met een
bwluut eigen schuldverweer als een regel van foutaansprakelijkheid niet tot een op-

rimaal resultaat zullen leiden. Daarbij is verondersteld dat geen optimale controle
van het morele risico mogelijk is, alsook dat er onzekerheid heerst ten aanzien van
de zorgvuldigheidsnorm. Deze onzekerheid kan in beginsel noch door de aansprake-
lijkheidsverzekeraar noch door de schadeverzekeraar optimaal worden gecorrigeerd.
Dit betekent dat bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer de fietser geen efficiente zorg zal uitoefenen en tevens een te hoog
activiteitsniveau zal aanwenden. Bij een regel van foutaansprakelijkheid zullen zo-
wel de automobilist als de fietser geen optimale zorg uitoefenen, terwijl de automo-
bilist mogelijk een te hoog activiteitsniveau zal aanwenden., .,-vji .»gnsiH *-,},<;• v-;,1 i;C;

De vraag die naar aanleiding hiervan kan worden gesteld is of onder bepaalde om-
standigheden een andere uitkomst kan worden bereikt. In een eerder stadium van de
analyse van risico en verzekering is betoogd dat een schadeverzekering betere moge-
lijkheden biedt om het morele risico te controleren dan een aansprakelijkheidsverze-
kering. Dit hing samen met het gegeven dat een schadeverzekeraar meer in direct
contact staat met degene die schade lijdt, waardoor de premie beter kan worden af-
gestemd op het individuele ongevalsrisico. Een aansprakelijkheidsverzekeraar daar-
entegen zal niet alleen informatie nodig hebben met betrekking tot het gedrag van de
automobilist, maar ook van de fietser aan wie de uiteindelijke schade moet worden
vergoed. Deze informatie is voor een verzekeraar alleen tegen hoge kosten te ver-
krijgen. Welke gevolgen heeft dit nu voor de eerder besproken combinaties van
aansprakelijkheid en verzekering? .... ;»,-•:. , ,..,,,,.. .̂ .....

In paragraaf 7.3.2 is ten aanzien van een regel van risicoaansprakelijkheid met een
absoluut eigen schuldverweer gesteld dat, wanneer de automobilist risicoavers is en
de controle van het morele risico niet optimaal kan worden uitgevoerd, een beperkte
verzekenngsdekking de automobilist kan aanzetten tot een betere zorgvuldigheid.
Voor de fietser met een afkeer van risico zal een schadeverzekering een betere con-
trole van het morele risico mogelijk maken, waardoor via de polisvoorwaarden ook
de onzekerheid omtrent de zorgvuldigheidsnorm beter kan worden gecorrigeerd.

Eevol?!™" ̂ ^"sprakelijkheid heeft voor de automobilist het nadeel dat hij, als
» minder volledige controle door de aansprakelijkheidsverzekeraar en

l omtrent de zorgvuldigheidsnorm, geen optimaal zorgniveau zal uit-
e fietser geldt echter dat bij een schadeverzekering de onzekerheid

zorgvuldigheidsnorm beter kan worden gecorrigeerd. Een volledige ver-

v

p. 17. Zie ook paragraaf

(•• ;*• - . ja - . : . '
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zekeringsdekking met een juiste controle van het morele risico zal daarnaast
ledige schadevergoeding aan de fietser kunnen garanderen.

Een veronderstelling die mogelijk een ander licht werpt op de efficientie van
sprakelijkheidsregels is dat autorijden een meer risicoverhogende activiteit is in
houding tot de activiteit die de fietser uitoefent, waarbij derhalve de invloedvan4
fietser op het ongevalsrisico kleiner is dan die van de automobilist. De keuzevw
een bepaalde aansprakelijkheidsregel hangt derhalve samen met de vraag welke»
tiviteit (autorijden of fietsen) het best kan worden beperkt.

Dit laatste brengt mee dat een regel van risicoaansprakelijkheid kan worden in»
voerd met het oog op de risicoverhogende activiteit van de automobilist. Dezeal
met een aansprakelijkheidsverzekering een optimaal zorg- en activiteitsniveau km-
nen aanwenden. De beperkte controle van het morele risico kan daarbij worden op-
gevangen met behulp van een ex ante differentiatie (bijvoorbeeld een premiediffc-
rentiatie en een gedeeltelijke verzekeringsdekking), gecombineerd met een ex po9
premieaanpassing via een uitgebalanceerd bonus-malussysteem.'^ De toevoeginj
van een absoluut eigen schuldverweer, alsmede de onzekerheid ten aanzien van 4
zorgvuldigheidsnorm, zullen de fietser doen besluiten om ook bij risicoaansprak
lijkheid een schadeverzekering af te sluiten. Het nadeel hierbij is dat de n*
optimale controle van het morele risico ook ten aanzien van een schadeverzekeiiaj
kan blijven bestaan. Daarnaast zal ook de onzekerheid omtrent de zorgvuldigheü-
norm niet volledig kunnen worden gecorrigeerd, met het gevolg dat de fietser gea
optimaal zorgniveau zal uitoefenen.

Bij een regel van foutaansprakelijkheid zal de fietser een schadeverzekering afil»
ten, waarbij echter de onzekerheid omtrent de zorgvuldigheidsnorm alsmede ea
suboptimale controle van het morele risico aan een efficiente uitkomst in de «q
staan. De automobilist zal, ten gevolge van de onzekerheid ten aanzien van de zMfr
vuldigheidsnorm, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Gegeven het detde
partij karakter van een dergelijke verzekering zal een controle van het morele na»
echter niet optimaal zijn. •*»-* * > -••'• -̂ •'•;.="

In dit hoofdstuk werd ook aandacht besteed aan een altematief
mechanisme, namelijk een zuivere no-fault verzekering."' De vraag die
worden gesteld is of een dergelijke verzekering vanuit preventief oogpu
kan komen aan de suboptimale werking van de voornoemde combinatiesj
sprakelijkheid en verzekering. Een no-fault verzekering is een com "
nisme, waarbij de verzekeraar van de automobilist, de schade van rei

930. Zie daarover paragraaf 4.1.4 van dit hoofdstuk.
931. Zie paragraaf 6.4 van dit hoofdstuk.
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an het voertuig, de fietser en de voetganger vergoedt. Als gevolg van de
ng van de aansprakelijkheid zal de preventie van verkeersongevallen (afge-

envanveihgheidsregulering) exclusief door de no-fault verzekeraar moeten wor-
L eeearandeerd Wanneer geen onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak van het on-
eval is echter geen juiste premieaanpassing mogelijk. De preventie kan dan niet

worden gebaseerd op de vraag of de automobilist schuld heeft gehad aan het onge-
val- daarvoor zal eerder gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een strafpunten-
systeem.'" Daarnaast geldt dat de fietser, bij afwezigheid van aansprakelijkheid, te
weinig prikkels van zorg heeft en een te hoog activiteitsniveau zal aanwenden, om-
dat hij zijn schade automatisch krijgt vergoed.

Concluderend kan worden gesteld dat op theoretisch vlak ten behoeve van een ver-
mindering van de primaire ongevalskosten geen van de besproken combinaties van
aansprakelijkheid en verzekering en evenmin een no-fault verzekering tot een opti-
maal resultaat zullen leiden. In het kader van de gegeven veronderstellingen, waarbij
met name een rol is weggelegd voor de risicoverhogende activiteit van de automobi-
list ten opzichte van de activiteit van de fietser, kan mogelijk een lichte voorkeur
uitgaan naar een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer.
Wanneer echter meer belang wordt gehecht aan de veronderstelling dat de controle
van het morele risico beter kan worden uitgevoerd bij een schadeverzekering dan bij
een aansprakelijkheidsverzekering, kan worden gekozen voor een regel van foutaan-
sprakelijkheid. Bij deze regel zal de vergoeding voornamelijk plaatsvinden via de
schadeverzekering van de fietser. Dit heeft het voordeel dat de controle van het mo-
rele risico en de anti-selectie eenvoudiger kunnen verlopen dan wanneer van een
aansprakelijkheidsverzekering gebruik wordt gemaakt.'" ....; . . .

8.2. SECUNDAIRE ONGEVALSKOSTEN .'»<••; f r . - •

De vermindering van de secundaire ongevalskosten heeft betrekking op de vraag
naar de optimale verdeling van het risico en naar de optimale spreiding en com-
pensatie van de schade. Daarbij zal worden uitgegaan van de volgende veron-
derstellmgen. De automobilist en de fietser hebben beiden een afkeer van risico. De
controle van het morele risico is niet optimaal, maar kan bij een schadeverzekering
wer worden uitgevoerd dan bij een aansprakelijkheidsverzekering.

ij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer zal
gen D °^ " " ^eersongeval voornamelijk door de automobilist worden gedra-
hi iviaH""^"*^ ^ **° aansprakelijkheidsverzekering overeenkomen, waarbij

jmste pohsvoorwaarden kan worden aangezet tot een optimaal zorg- en ac-

*» &Si"''^'^''-2«»-2Ol;McEwi„,IRLE,l989,p.l3.14. *"" ' " "" ^ ^ ^ "^•c raurc en Van H M t» L ,-V. • ^
, Ubjectieve aansprakelijkheid, p. 136-137.
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tiviteitsniveau. De fietser krijgt in beginsel zijn schade volledig vergoed.
gegeven de onzekerheid omtrent de zorgvuldigheidsnorm ten aanzien va
gedrag, toch een schadeverzekering afsluiten. Daarbij geldt echter dat als gevolê
de suboptimale controle van het morele risico de fietser mogelijk te veel of te *
zorg zal aanwenden. , . , . , , , ™

Een regel van foutaansprakelijkheid legt een minder grote verantwoordelijkheid
voor het ongevalsrisico bij de automobilist. In de ideale situatie, waarbij de ZOTM|.

digheidsnorm gelijk is aan de efficiente zorg, zal de automobilist aansprakelijkheü
kunnen vermijden door aan de zorgvuldigheidsnorm te voldoen. De fietser zal™
eigen schade moeten dragen, waarvoor hij een schadeverzekering zal aangaa Bi
onzekerheid omtrent de zorgvuldigheidsnorm zal echter ook de automobilist «t
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Als gevolg van de suboptimale controle«
het morele risico zal hij mogelijk teveel of te weinig zorg uitoefenen.

Samenvattend kan worden gesteld dat ten aanzien van een vermindering van de»-
cundaire ongevalskosten geen voorkeur voor een combinatie van aansprakelijkbtü
en verzekering kan worden uitgesproken. Wanneer belang wordt gehecht aan dt
veronderstelling dat de automobilist en de fietser in gelijke mate bijdragen aas hd
ongevalsrisico en de controle van morele risico beter mogelijk is bij een schadev»
zekering dan bij een aansprakelijkheidsverzekering, kan een regel van foutaanspi*
kelijkheid een lichte voorkeur genieten. Indien echter wordt verondersteld dat de at
tomobilist, hetzij beter in Staat is om de schade te vermijden, hetzij eenhogeronp
valsrisico vormt dan de fietser, zal een risicoaansprakelijkheid met eenabsotot»
gen schuldverweer tot een beter, zij het nog altijd suboptimaal, resultaat leiden,

Ten behoeve van een vermindering van de secundaiie ongevalskosten kan een»
fault verzekering voordelen hebben boven een combinatie van aansprakelijkheid es
verzekering. Afhankelijk van de omvang van de verzekeringsdekkingisbijeen»
fault verzekering de schadevergoeding aan de fietser optimaal gewaarborgd. Da
compensatie is echter in beginsel niet gebaseerd op het gedrag van de autotno»
of de fietser. De controle van het gedrag van de automobilist wordt daardoor*
moeilijkt en is bij de fietser zelfs geheel afwezig.

8.3. TERTIAIRE ONGEVALSKOSTEN

De tertiaire ongevalskosten hebben betrekking op een reductie van «
stratieve kosten die zijn verbunden aan het vaststellen van de aans;
de schade en het onderzoek naar de vraag wie de schade zal moeten a
paragraaf zal de vraag worden onderzocht welke invloed deze tertiaire
ben op de vermindering van de primaire en secundaire ongevalskosten.
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n-i de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht is ten aanzien van de
Linistratieve kosten gesteld dat in theorie een regel van nsicoaansprakehjkheid

!!uen absoluut eigen schuldverweer tot meer rechtsgedingen leidt. Bij een regel
van foutaansprakelijkheid zullen echter de gemiddelde kosten per rechtszaak, in ver-
band met het onderzoek door de rechter naar de zorgvuldigheidsnorm, hoger zijn.

Wanneer een verzekeringsdekking voorhanden is, dient echter de vraag te worden
beantwoord welke invloed de aanwezige administratieve kosten hebben op het ge-
combineerd gebruik van aansprakelijkheid en verzekering. De Stelling dat bij een re-
gel van nsicoaansprakehjkheid, ten opzichte van een regel van foutaansprakelijk-
heid, door de fietser meer schadeclaims bij de automobilist of diens aansprakelijk-
heidsverzekeraar zullen worden ingediend, kan worden genuanceerd wanneer de
toevoeging van een absoluut eigen schuldverweer in aanmerking wordt genomen.
De fietser zal bij een dergelijke regel mogelijk eerder een beroep doen op zijn eigen
schadeverzekeraar, bijvoorbeeld wanneer onzekerheid heerst omtrent de zorgvuldig-
heidsnorm en de fietser in de veronderstelling verkeert dat hij onzorgvuldig is ge-
weest. Deze procedure brengt echter ook administratieve kosten mee. • "..;. i ;<

Bij een regel van foutaansprakelijkheid in combinatie met een onzekerheid ten aan-
zien van de zorgvuldigheidsnorm zal het slachtoffer een beroep doen op zijn scha-
deverzekering, waarmee echter ook administratieve kosten zijn gemoeid. De gang
naar de rechter zal bij deze regel minder frequent worden gemaakt wanneer de ver-
zekeraars onderling tot een schikking kunnen komen. Is dit niet het geval dan zal de
rechter worden ingeschakeld, die echter opnieuw een onderzoek naar de zorgvuldig-
heid zal moeten verrichten. Daarnaast zal in de gegeven omstandigheden de aanspra-
kelijkheidsverzekeraar bij zowel een risicoaansprakelijkheid als een foutaansprake-
lijkheid, ten behoeve van een mogelijke premieaanpassing, onderzoek willen ver-
richten naar de zorgvuldigheid van de automobilist.'" „,

Samenvattend kan worden gesteld dat noch een regel van risicoaansprakelijkheid
met een absoluut eigen schuldverweer noch een foutaansprakelijkheid tot een we-
zenlijke vermindering van de administratieve kosten zal leiden. Een regel van risico-
aansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer kan mogelijk een lichte
oorkeur hebben, wanneer het geschil zonder gerechtelijke tussenkomst door de ver-
Keraars onderling wordt besiecht. De onderhandelingen tussen verzekeraars kun-

nen echter ook langdurig zijn en tot hoge kosten leiden.

l voor wat betreft de administratieve kosten, een minder
de aansprakelijkheid is afgeschaft en de afwikke-

ÄSJÄ£S? p- 98-99.
Zie Shavell, Accident Law, p. 265.
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ling van de schade in zijn geheel via de no-fault verzekering van de automobil«
verloopt, zijn er in beginsel geen procedurekosten in verband met een eventueel»
rechtelijk geschil. Daaraaast zullen ook de kosten van controle voor de no-fault v»
zekeraar ten behoeve van een premieaanpassing lager zijn. Daarbij is veelal geen
onderzoek naar de schuldvraag gebaseerd op aansprakelijkheid mogelijk, maar de
controle van het morele risico kan wel worden gebaseerd op het schadeverledenvaj
de autobestuurder of de eventueel gemaakte verkeersovertredingen.

In een eerder stadium van de analyse is aandacht besteed aan de economische analy-
se van regres."* Daarbij is gesteld dat de uitoefening van regres hoge tertiaire (adm-
nistratieve en transactie)kosten mee kan brengen, die de voordelen op het terrein van
de preventie zelfs kunnen overtreffen. Ten aanzien van zowel een regel van risico-
aansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer als een regel van foul-
aansprakelijkheid kan worden verondersteld dat de uitoefening van individueel re-
gres tot hoge kosten zal kunnen leiden. De kosten van regres bij een systeem van
aansprakelijkheid en verzekering zullen verder toenemen indien de verzekeraars niet
onderling tot een schikking komen en de rechter moet worden ingeschakeld. De in-
voering van een no-fault verzekering leidt in beginsel tot een afschaffing van het re-
gres. Dit betekent enerzijds dat een discussie over de aansprakelijkheid acbterwege
blijft waardoor een besparing op de kosten wordt bereikt. Anderzijds zal, wanneer
aan het regres in verband met aansprakelijkheid een belangrijke preventieve werking
wordt toegekend, de afschaffing daarvan kunnen leiden tot een vermindering van de
prikkels vanzorg bij deautomobilist. b . ^ ' M - '••< •.•••••-••

8.4. CONCLUSIE: PREVENTIE EN COMPENSATIE IN HET LICHT VAN DE

VERKEERSAANSPRAKELUKJHEID :i i :x'r

In een eerder stadium van de economische analyse is de minimalisering van de
maatschappelijke kosten van ongevallen benadrukt. '" Deze maatschappelijke onge-
valskosten omvatten de som van de primaire, secundaire en tertiaire ongevalskostei
Uit de individuele analyse van deze ongevalskosten kan worden opgemaakt dat a
geen eenduidige combinatie van aansprakelijkheid en verzekering kan worden an-
gewezen die tot een minimalisering van de genoemde ongevalskosten leidt. In deze
slotparagraaf zal derhalve de vraag worden beantwoord welke combinatie van aafr
sprakelijkheid en verzekering leidt tot een optimale preventie en compensatie in
licht van de totale maatschappelijke kosten van ongevallen. Daarbij zal worden«
gegaan van de volgende veronderstellingen:

936. Zieparagraaf7.5vandithoofdstuk.
937. Zieparagraaf2.2 van hoofdstuk 4.
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deautomobilistendefietserhebbenbeideeenafkeervanrisico;
' ! ' ffole van het morde risico is niet optimaal, maar zal by een schade-
" g e r i n g beter kunnen worden uitgevoerd dan bij een aansprakehjk-

heidsverzekering; , « - • • • * j j
de juridische zorgvuldigheidsnorm is niet gelijk aan de efficiente zorgstandaard.

Tabell

corabinatie aansprake-
lijkheid/verzekering

risicoaansprakelijkheid met
absoluut eigen schuld

foutaansprakelijkheid

no-fault verzekering

primaire kosten

niet-optimaal

niet-optimaal

geen controle
preventie

secundaire kosten

optimaal

niet-optimaal

optimaal

tertiaire kosten

hoge kosten

hoge kosten

läge kosten

In tabel 1 is een tweetal combinaties van aansprakelijkheid en verzekering, alsmede
een no-fault verzekering, afgezet tegen respectievelijk de primaire, secundaire en
tertiaire ongevalskosten. Daaruit kan worden opgemaakt dat geen van de daarin ge-
noemde combinaties tot een minimalisering van de maatschappelijke ongevalskosten
leidt. Dit kan als volgt worden toegelicht.

i,

Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer is in het
kader van preventie als niet-optimaal bestempeld, omdat geen optimale controle van
het morde risico mogelijk is en de onzekerheid omtrent de zorgvuldigheidsnorm
nwvolledig kan worden gecorrigeerd. Wanneer echter wordt verondersteld dat de
invloed van de automobilist op het ongevalsrisico hoger is dan die van de fietser kan
S i r !"** 7 * " " * ° ^ " uitgesproken voor een regel van risicoaanspra-
^ t t e met een absoluut eigen schuldverweer. De hogere invloed van de auto-
«bdm,inbeginsel jmst, maar daarmee kan het mogelijk onzorgvuldige gedrag

XT°r^^ * " * « combination hoo'g, ook

tt)Ui

com-^ ™ * P ^ ^ - »>- v « ^ t com-
T " * " " * " * verondersteld dat de onzeker-

t T ™ 5 T ™" ^chadeverzekering dan met een

van
beter

" ^hadeverzekering dan bij een aan-
taoogp™, kan met een « g d van

compensatie aan de fietser worden gega-



randeerd. De adminisrratieve kosten van een systeem van foutaansprakelijkheid
hoog, ook indien de fietser een beroep doet op zijn eigen schadeverzekering en °̂
gres ontbreekt.

Een no-fault verzekering in strikte zin is niet zozeer een aansprakelijkheidssysteem
maar een vergoedingssysteem. Een dergelijk regime waarborgt, onder afschaffim
van de aansprakelijkheid, een optimale schadevergoeding van de fietser tegen la»
adminisrratieve kosten. Vanuit preventieoogpunt geldt echter dat bij een no-fauh
verzekering de controle van de zorgvuldigheid in beginsel niet meer kan wordenge-
baseerd op de aansprakelijkheid voor de schade van de fietser. Dit betekent dat ecu
automobilist op een andere wijze moet worden aangezet tot het uitoefenen van zorg,
bijvoorbeeld via een strafpuntensysteem naar aanleiding van het aantal gemaakte
verkeersovertredingen of via zijn schadeverleden. Bij het laatste kan worden gedacht
aan een premieaanpassing, wanneer de automobilist naar aanleiding van een vet-

keersongeval een schadeclaim indient.
.s:2'"./'•«c- . . •.

Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit de preventiedoelstelling geen van de in
tabel 1 genoemde combinaties tot een optimaal resultaat leidt. Een risicoaansprake-
ti/ibruiii mef een eigen senui'iiverweer fcomt oncfer öepaafcfe voorwaaraen het dickst
in de buurt van de minimalisering van de primaire ongevalskosten. In het kader van
de compensatiedoelstelling kan een no-fault verzekering als een 'second best solu-
tion' worden aangemerkt. Deze conclusies dragen echter een voorlopig karakler.
Voor een meer definitief antwoord op de vraag naar de optimale preventie en com-
pensatie van verkeersongevallen is de analyse van een derde instrument nood-
zakelijk. Deze regulering van de verkeersveiligheid zal in het volgende hoofdstuk
aan de orde komen.

Tot slot van dit hoofdstuk kunnen met Dewees, Duff en Trebilcock een viertal be-
ginseien worden genoemd waaraan een optimaal vergoedingssysteem voor verkeers-
schade moet voldoen: «*<rfi v- -s ^ / ' "us :^

1. Potentiele verkeersslachtoffers dienen te worden verzekerd tegen hun personen-
schade ten gevolge van een verkeersongeval. Daarbij is de fout van een derde o
de causaliteitsvraag niet van belang. Van dekking dient te worden uitgeslotende
schade van het slachtoffer die door eigen foutief handelen is veroorzaakt. Daarbij
kan worden gedacht aan roekeloosheid, grove schuld of opzet (roekeloos njge-
drag of zelfmoord);

2. De vergoeding van de verkeersschade dient te worden gecoördineerd met an
compensatiebronnen en zal enkel gelden voor materiele personenschade,»
van de omvang onbeperkt of met een hoge limiet moet zijn. Daarbij zal eenffl
centage aan eigen risico of een vorm van medeverzekering moeten worden op
nomen om het morele risico bij de verzekerde te verminderen;
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3 De schadevergoeding moet binnen een strikte termijn worden uitgekeerd op ba-
sis van vereenvoudigde bewijsregels;

4 De premde voor een dergelijk vergoedingssysteem dient zoveel mogelijk in over-
eenstemming te zijn met de verwachte ongevalskosten die een verzekerde naar
alle waarschijnlijkheid zal maken. Bij de bepaling van de premie zal derhalve re-
kening moeten worden gehouden met de zorg- en activiteitsniveaus van de ver-
zekerde, de eigenschappen van de auto en de omvang van de verwachte scha-

«»e«»
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Hoofdstuk?: De economische analyse van
veiligheidsregulering

1. Inleiding r->^r

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn twee juridische instrumenten geanaly-
seerd, namelijk aansprakelijkheid en verzekering. Deze instrumenten zijn in een eer-
ste fase van de analyse onafhankelijk van elkaar behandeld. Aan het eind van het vo-
rige hoofdstuk is vervolgens getracht de vraag te beantwoorden welke combinatie
van aansprakelijkheid en verzekering kan leiden tot een optimale preventie van ver-
keersongevallen alsmede een optimale compensatie van verkeersslachtoffers. In dit
hoofdstuk zal het derde instrument, de regulering van de verkeersveiligheid, aan de
ordekomen. -^ &-jfe,.'-.»•>'::,£•:.;••»;

Regulering kan in het algemeen worden omschreven als het geheel van normen die
de werking van de markt kunnen stimuleren, maar daarnaast ook de vrijheid van
handelen van de marktpartijen of andere maatschappelijke actoren kunnen beperken.
Binnen deze omschrijving kan een verder onderscheid worden gemaakt tussen
marktregulering en overheidsregulering. Bij marktregulering worden de desbetref-
fende normen door middel van de werking van het marktmechanisme, het spei van
viaag en aanbod, of het contractenrecht opgelegd. Eventuele verstoringen worden
door de markt zelfhersteld. . . . , . , -., .

Bij overheidsregulering grijpt de overheid, door middel van regeis en wetten, recht-
streeks in de markt in. Naast het opleggen van normen beschikt de overheid ook
over de middelen om de desbetreffende regeis met behulp van sancties af te dwin-
gen. De overheid tracht hiermee zowel het gedrag van de marktpartijen te beinvloe-
den als tot een herverdeling van inkomen of tot een efficiente marktwerking te ko-
men. Ten slotte wenst de overheid in vele gevallen, mede ten behoeve van een col-
lectief of algemeen belang, tot een correctie van bepaalde marktfalingen over te
ßään

Het bovengenoemde scherpe onderscheid tussen rnarktreguler^g"en*overheids-
2 7 r ^ r ^^elijklieid enige nuancering. Het begrip regulering bevat

T " ° ^ P " ^ Elementen. Het marktmechanisme kan niet ex-
rnet het contractenrecht tussen de marktpartijen.

ook het publieke recht van de overheid private elementen in zieh.

Reg"lenng en zelfregulering in markten met kwaliteitsonzekerheid,
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Voorbeelden hiervan zijn deregulering en de overeenkomsten die de overheidi»,
nen de private markt aangaat.'*"

In het kader van dit onderzoek kan verder nog worden gewezen op de econonsl»
analyse van aansprakelijkheid en verzekering. Hierbij werd de markt als refert
kader genomen, terwijl de werking van deze private verzekeringsmarkt mede »«*
beinvloed door regelgeving vanwege de overheid. In dat verband zijn een verplichi
verzekering,*'" een beperking van de aansprakelijkheid*" en een schadefondsaande
orde geweest.***

In dit hoofdstuk zal de vraag centraal staan of een rechtstreekse regulering van«,
ligheid, los van de aansprakelijkheid en de verzekering, van invloed is op een effici-
ent verkeersongevallenrecht. Met behulp van een aantal economische theorieenva
overheidsregulering zal in eerste instantie worden getracht een verklaring te vinda
voor de vraag waarom de overheid bepaalde wetgeving uitvaardigt. In dat kader ka
een globaal onderscheid worden gemaakt russen de 'public interest* («d-
vaarts)theorie en 'private interest' (belangengroep)theorie.'**

De 'public interest' theorie zal in paragraaf 2 aan de orde komen en heefi betrtkki|
op het uitvaardigen van regelgeving, die tot doel heeft de totale maatschappelijtt
welvaart te verhogen. Aan de hand van de theorie van marktfalingen zal worden gc-
keken naar de mogelijkheden die de overheid op het terrein van de regulering bed
om het feilen van de markt te corrigeren.

De 'private interest' theorie hanteert het uitgangspunt dat het politieke bdi»
vormingsproces in sterke mate wordt beinvloed door belangengroepen binnen«
samenleving. Deze theorie, die in paragraaf 4 aan de orde zal komen, tracht derhalw
te verklaren waarom bij het opleggen van regelgeving vaak eerder deelbelangraea
rol spelen dan het algemeen belang.'** " • "

De verklärende analyse van regulering zal, binnen het kader van de bovengenoemt
economische theorieen, zo ruim mogelijk worden geinterpreteerd. Dit k"*""^
alle aspecten van regulering onder de noemer overheidsregulering worden gebrw,
waar zowel de 'public interest' theorie als de 'private interest' theorie een verkWI
voor trachten te vinden.

940. Ogus, Regulation: Legal Reform and Economic Theory, p. 1-3. *"« ***
941. Paragraaf 5.1 van hoofdstuk 6.
942. Paragraaf5.2 van hoofdstuk 6.
943. Paragraaf 6.1 en 6.2 van hoofdstuk 6. __
944. Faureen Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid p. 142.
945. Ogus, Regulation, p. 3-4; Utton, The Economics of Regulating Industry, p- 3- •

den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 142-143.
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,f * zal een direct verband worden gelegd tussen de 'public interest' theo-

'°**Tverhouding tussen veiligheidsregulering en aansprakelijkheid. Deze ver-

™ ^ J r Ä n d van de door Shavell™ ontwrkkelde critena voor veilig-

e S U n n g worden geanalyseerd. H.erbij zal worden onderzocht of met behulp

rveiligheidsregulering een betere preventie van verkeersongevallen kan worden

bereuet dan met het aansprakelijkheidsrecht,^ of dat een combinatie van beide Instru-

menten nodig is voor een optimaal resultaat.^ ••••-,<•<

[nparagraaf 5 en 6 zal, binnen het kader van de 'public interest' theorie en de 'private
interesf theorie, worden ingegaan op de verhouding tussen veiligheidsregulering en
de private verzekeringsmarkt. Het gaat hierbij om de vraag of de overheid beter in
Staat is om de preventie van verkeersongevallen te waarborgen dan de verzekerings-
markt. Daamaast zal in het licht van de economische theorie van overheidsregu-
lering aandacht worden besteed aan de mogelijke invloed van lobbygroepen op de
totstandkoming van veiligheidsregulering in het verkeer.

In hoofdstuk 8 zal, in het kader van de centrale probleemstelling, de economisch
theoretische analyse van het verkeersongevallenrecht worden afgesloten met een be-
antwoording van de vraag welke combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en
veiligheidsregulering kan leiden tot een optimale preventie en compensatie van ver-
keersongevallen. ,-. .i-ji.-:

2. De'public interest'theorie v :'R

Ten aanzien van de economische theorie van overheidsregulering is in de afgelopen
decennia zeer veel literatuur versehenen. Zowel vanuit de politieke wetenschap als
vanuit de economische wetenschap is de regulering door de overheid uitvoerig ge-
analyseerd. In deze paragraaf zal een eerste, economische theorie van overheids-
regulenng worden beschreven. Bij deze economische welvaartstheorie Staat de vraag
centraal waarom de overheid besluit om regulerend op te treden. Geschiedt dit bij-
voorbeeld omdat de markt in de ogen van de wetgever niet in Staat is om bepaalde

'»gen te beschermen, of omdat de markt anderszins niet optimaal funetioneert?

™""' ** "*™ " ™ " Regulation of Safety, JLS, 1984, p. 357-374. , . I ,
v ™ °^*sregulering *n enge zin zijn bij de analyse van risico en verzeke-

f ? * " " * " " ™ ' ^ *™ liht ki baansDrakeliilrh H 7 ' verplichte verzekering en een beperking van de
**• Ew annul belTn " ^ ' " " " W P^graaf 5.1 en 5.2 van hoofdstuk 6.

tojdraee eelevüTD^u"'*"" *"***" " " *""" ^ ° ° " ^^" " * ' "^"^ economische literatuur een
1962; ShavenT b ? T " " ™ ' ^ ' ""* ^"'""'"* "Consent , University of Michigan Press,
The Theory of Economic Re ^ ^ " ^ Regulation of Safety, JLS, 1984, p. 357-374; Stigler,

- tion, BJE, 1974 1 , , , ^" ""• °^> 1974, p. 3-21; Posner, Theories of Economic Regula-
1976,211-240. Ziennlr H ^ ' ^ ™ n . Toward a More General Theory of Regulation, JLE,
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Binnen de economische welvaartstheorie, de klassieke theorie metBinnen ac CCOHUHUSVIIC wcivaansuitunc, uc KiassieKe tneone met betn>R

overheidsregulering, wordt onderzocht op welke wijze de gezamenlijke welvaaf"
een groep individuen kan worden verhoogd. Met welvaart wordt gedoeld u
welzijn van het individu, voor zover dit welzijn naar economische tennen kan
den vertaald.*" Het uitgangspunt binnen de economische welvaartstheorie is era
timaal functionerend marktmechanisme, waarbij sprake is van een volledige ml
dinging en de producenten en consumenten over volledige product- en prijsinfona-
tie beschikken. De toetreding tot de markt van vragers en aanbieders is eenvoud»»
er is geen individuele aanbieder die een wezenlijke invloed uit kan oefenenopde
marktprijs. Een optimaal functionerend marktmechanisme leidt derhalve toteen»
timale verdeling van goederen en diensten, zodat de wenselijkheid van overbad®
grijpen minder noodzakelijk wordt.'"'

2.1. MARKTFALINGEN: OORZAKEN EN REMEDIES 4 m

In werkelijkheid zal mede als gevolg van bepaalde externe effecten niet op ilit
markten sprake zijn van een volledige mededinging. In de tweede plaats zijnerbt-
paalde producten en diensten waarvoor in het geheel geen markt bestaat, de zô
naamde collecrieve goederen. In de derde plaats kan er sprake zijn van een asyra»
trie in informatie bij consumenten en producenten met betrekking tot prijs en pro-
ducten.

Bovengenoemde marktfalingen die het ideaalbeeld verstoren, kunnennietdooti
markt zelf of via het privaatrecht worden weggenomen. Dit kan voor de oveita!
een reden zijn om via regulering in te grijpen.'*' In het kader van het ondertat
onderzoek naar verkeersongevallen, zullen in deze paragraaf twee marktfalingen a
de orde komen, namelijk extemaliteiten en informatie-asymmetrie. Naeenkat

949. Bowles, Law and the Economy, p. 165; Van den Bergh, in Rechtseconomie en recht, p. »ft

Van den Doel en Van Velthoven, Democratic en welvaartstheorie, p. 43; Ogus, ^ ^

" '" ' ' 15-28. Zie ook paragraaf 1.3 van hoofdstuk 4 voor een overzicht van de verschillende«»«!»

van efficientie binnen de economische analyse. . . ^ ^
950. Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 5-6; O'Connell, Welfare EconomcWJJ

11; Van den Bergh, Economische analyse van het mededingingsrecht, p. 17; ̂ " ^
Van Velthoven, Democratic en welvaartstheorie, p. 45; Holzhauer en Teijl, Into«««

' '••'•••"• economic p. 7-11; Van Velthoven en Van Wijck, Recht en efficientie, p. 28-39. ^ ^
951. Van den Doel en Van Velthoven, Democratic en welvaartstheorie, p. 46; Faw

Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 144; Utton, The Economics of Regulating
5; Ogus, Regulation, p. 18-25 en p. 29-30; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechts» ^

' Zie ook Dommering, in Informatierecht, p. 475-485, met een uirwerking naar
de post en telecommunicate, omroep en pers en de vrijheid van meningsui

952. Zie voor een uirwerking van twee andere marktfalingen, namelijk monopc
tieve goederen, onder anderen: Ogus, Regulation, p. 30-35; Utton, The &°"°™ ^
Industry, p. 7-10 en p. 15; O'Connell, Welfare Econonomic Theory, p 55-5 ^ ^
den Bergh, Economische analyse van het mededingingsrecht, p. 20-21; an
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op de mogelijke oplossingen voor deze marktim-
g. in paragraaf 3 zullen deze marktfalmgen worden

van ve,hghe,dsregulenng. ^ ^ ^ ^ ^ ^

2 . / J . £rrOTia/i/ei/CTJ •:••." •••:. • • . . . j ; _ ; „ . , , . , , . , „ ^ .,

In de eerste plaats kan de aanwezigheid van externe effecten leiden tot marktim-
rfecties Deze externe effecten kunnen ontstaan doordat individuen of instellingen

bij de uitoefening van hun activiteit enkel rekening houden met hun eigen belangen
(lasten en baten), zonder zieh te bekümmeren om de invloed die hun activiteit kan
hebbenop derden. Deze invloed kan zowel positief " als negatief zijn. Voorbeelden
van negatieve externe effecten zijn de verontreiniging door industrieen als gevolg
van de uitstoot van chemische Stoffen of de verkeersonveiligheid die door het rijden
met een auto mogelijk kan worden veroorzaakt. • .

Wanneer een extemaliteit negatief is, kan individu A aan wie hinder of overlast
wordt toegebracht onderhandelen met de schadeveroorzaker B. In de ideale situatie
waarin deze bilaterale onderhandelingen mogelijk zijn tegen läge transactiekosten,
kan een optimale uitkomst worden bereuet. Bijvoorbeeld wanneer individu A kan
worden gecompenseerd of individu B maatregelen neemt om de extemaliteit op te
heffen.'" v - . - • . - . - , . . • . > , . - - . . - . . , . , „ • • , - . - • • ' , . : < • . - . , - , _ „ ; • • • > • • , ,

Deze ideale onderhandelingssituatie wijzigt zieh echter bij extemaliteiten waarin
meerdere partijen zijn betrokken of waarin partijen vreemden zijn voor elkaar. De
aanwezigheid van (hoge) transactiekosten kan in dat geval voor de overheid aanlei-
ding zijn om door middel van rechtsregels de gevolgen van extemaliteiten te ver-
minderen. De overheid kan derhalve, wanneer de marktpartijen daartoe niet in staat
zijn, de externe effecten internaliseren. Daarbij beschikt de overheid over een aantal
instrumenten.

. ; • • • . ' ? , •

Wijck, Recht en efficientie, p. 222-231; De Bijl en Van Damme, Regulering en zelfregulering in
* markten met kwaliteitsonzekerheid, 1997, p. 14-20; Faure en Van den Bergh, Objectieve aan-

r̂akelijkheid, p. 144-146; Van den Doel en Van Velthoven, Democratic en welvaartstheorie, p.

157-246 *k" ^ ^ ' '" " ^ " ' * ' ' ° " °^ Professions, p. 21-33; Van den Bergh, TvP, 1986, p.

Eenvoorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw product, waarvan anderen profiteren

ducmt 7 T ™" * ' ' ' "* ' "" **"*" * ^erfijn«i. het zogenaamde 'free rider' effect. De pro-
w i T w d S " * " ' ' " ' ^ ° n < " * k e l d , ^ n deze voordelen echter niet meer verhalen. De wel-
nomie n IS 1 ^ « ^ ' ^"halve positief beinvloed. Zie Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseco-

'« Van taDoi „ v v ' , l ' " " ' ™*"" * ° ™ ^ " "" ^ «««"»«ht.
Gnomic The2 , ^ n ? " ' ° ^ * ™ ^ «" welvaartstheorie, p. 46-47; O'Connell, Welfare
Bijl en Van Dam R ^ * * ^ * " ^ ° " ° " V - P- ' 66; Ogus, Regulation, p. 18-19; De
P- 'S; Holzhauer ™ T e n b i " ^ " ^""^ulering in markten met kwaliteitsonzekerheid, 1997,

, 1960, p. 1 -44; Nentjes, AA, 1990, p. 708-709. Zie ook paragraaf 4 van hoofdstuk 4.
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In de eerste plaats kan de overheid bij bepaalde informatietekorten de info
de marktpartijen ter beschikking stellen. Hiermee kan de ongelijkheid in d "lu
handelingspositie tussen partijen zodanig worden gecorrigeerd, dat daarme d?
timale werking van het Coase-theorema kan worden hersteld.'" *

In de tweede plaats kan de overheid ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de eerdm
noemde producent wel rekening zal houden met de hinder (schade) die hii bij daL
veroorzaakt. Dit kan door gebruik te maken van het aansprakelijkheidsrecht Dei»
voering van een aansprakelijkheidsregel kan de betreffende producent ertoe be*
gen om de slachtoffers van de schade, die bijvoorbeeld het gevolg is van de uitstoot
van gevaarlijke Stoffen, te compenseren. De verkeersveiligheid kan mede worden
bevorderd door de invoering van een aansprakelijkheidsregel, als gevolg waarvani
automobilist meer rekening zal houden met zijn medeweggebruikers.'"

In de derde plaats kan de overheid met behulp van meer directe, ex ante, DM
regelen proberen de negatieve externe effecten te verminderen. Onder de noema
van het algemeen belang kan een soort belasting worden opgelegd gelijk aandek*
ten die aan derden wordt veroorzaakt, ofwel een boete bij overtreding van het vet-
bod op de uitstoot van bepaalde chemische Stoffen. Daamaast kunnen subsidies
worden verstrekt ten behoeve van verder onderzoek naar de veiligheid van produc-
ten of de veiligheid in het verkeer. Een andere vorm van direct overheidsingnjpa
tenslotte, is de burgers wijzen op bepaalde gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld met be-
trekking tot alcohol en drugs . ' " .*. . . . . . ; - . : .

2.7.2. /

2.1.2.1. Voorbeelden van informatie-asymmetrie binnen de productmarkt

Het uitgangspunt bij een oprimaal werkend marktmechanisme is dat de ma»
partijen volledige informatie hebben omtrent de producten die zij produceren, res-
pectievelijk consumeren. In een dergelijke situatie kan derhalve het Coase-theorem
zijn optimale werking behouden, waarbij de eventuele toepassing van een aanspfr
kelijkheidsregel niet van invloed is op de efficiente uitkomst.'"

956. Zie hiema paragraaf 2.1.2 ten aanzien van de informatie-asymmetrie als marktfähig
957. Zie hoofdstuk 5 voor een economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht. ^ ^
958. Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 8-9 en 15; Bowles, Uw and ^

p. 166-167; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 145. °
Economic Theory, p. 92 en p. 95-96; Ogus, Regulation, p. 21 en 35; Van
Wijck, Recht en eficientie, p. 40-42. van M &**

959. Zie Polinsky, Introduction, p. 97-99, voor een beschrijving van de werking
theorema binnen de productmarkt.
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erkeliikheid zal de producent mogelijk wel informatie hebben ten aanzien van
beoaald product; bij de individuele consument ontbreekt deze informatie veelal.

niton een vectoring van de marktwerking tot gevolg hebben, omdat de consument
Leengebrek aan informatie of soms verkeerde informatie geen juiste aankoopbe-
slissing kan nemen.^ Hieruit volgt dat ook de aanwezigheid van informatiegebre-
ken in het marktproces kan leiden tot marktimperfecties.^' Daarbij moet worden
aangetekend dat het probleem van de informatie-asymmetrie zieh op vele markten
kan voordoen. In het kader van het aansprakelijkheidsrecht wordt hier echter speci-
fiek gekeken naar productmarkten.

Metbetrekking tot producten waarbij informatiegebreken kunnen ontstaan wordt een
onderscheid gemaakt tussen zoekgoederen en ervaringsgoederen. Bij de eerste kan
de onzekerheid met betrekking tot het aan te schaffen product gedeeltelijk worden
weggenomen door informatie te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn de dagelijks
boodschappen en de aankoop van een auto. De consument heeft de mogelijkheid om
vooraf te zoeken naar een geschürte auto, waarbij eventuele gebreken, met behulp
van de contractuele voorwaarden, achteraf kunnen worden hersteld. '"

Bij ervaringsgoederen kan de waarde van het product pas na de aankoop worden
vastgesteld. Verder worden ervaringsgoederen niet regelmatig aangeschaft of ge-
bruikt, dan wel zijn aan dergelijke goederen hoogwaardige technische standaarden
verbonden. Ten aanzien van ervaringsgoederen kan derhalve een probleem van in-
formatie-asymmetrie ontstaan,'" tengevolge waarvan de consument slechts een
gemiddelde prijs voor een product of aanbod wil betalen. Een producent die goede
kwaliteit aanbiedt, zal echter niet bereid zijn om tegen een gemiddelde prijs een pro-
duct te verkopen. Dit betekent dat alleen producten met een lagere kwaliteit worden
aangeboden, die echter niet het gewenste nut opleveren.*"

Ogus, Regulation, p. 38.
™'- DC b a s k Vrtrtr ^ a I • /.

i mtormatie-asymmetrie is gelegd door Akerlof, QJE, 1970, p. 488-
».2.1 van hoofdstuk fi An^pn> 01,101,» u&uu 1 i . .* i__t- .

van de aan-T *»" ***" — ' ^ *•"« van de aan-
" * " " * ' ^ ^ " " " - Z« Stiglcr, JPE, 1961, p. 213; Mackaay,

» ^ "• * " » • - » « -alyse van informatieproble-

m g ? 5 f n ' ' ^ ™ " "Consumer Policy, 1985, p. 335-351; Brennink-

' «* fc B,°|'n V« S l i L * J ! ' T . ^ ^ beschrijving van dit proces van anti-selectie. Zie
""• P- '«• „.. Ü ' ^ " ' ^ " 8 «" «'ftegulenng in markten met kwaliteitsonzekerheid,
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Een subcategorie van de ervaringsgoederen zijn de professionele beroepen *'N
het feit dat van de diensten van een advocaat, notaris of medicus niet regehnati **
bruik wordt gemaakt,** ligt in het aanbod van deze diensten tevens een wedemü
vertrouwenselement besloten. Een advocaat en zijn client moeten elkaar kunnen •
trouwen om de zaak in het voordeel van de client te kunnen beslechten. Profess
le diensten worden daarom ook wel vertrouwensgoederen genoemd."'

In het kader van het onderhavige onderzoek kan nog worden gewezen op het beta
van de informatie-asymmetrie voor de werkwijze van een verzekeringsmaatschapra.
Deze is, ten behoeve van een juiste groepering van risico's, afhankelijk van de»
formatie die een potentieel verzekerde aan hem verschaft. Wanneer deze informatie
gebrekkig is, kan de verzekeraar het morele risico niet goed controleren^Hetvet-
schil met de hiervoor beschreven producten en diensten is echter dat de inform-
tietekorten zieh niet aan de zijde van de afhemer, de consument, bevindenmaaraa
de kant van de 'producent', de verzekeraar, die vaak slechter is geinformeerddaniie
consument, in casu de potentiele verzekeringsnemer. Deze informatie-asymmetrie
ligt aan de basis van het proces van anti-selectie.'*'

2.2.2.2. Regu/ering ais remedie voor mformafie-as>77imeö7e

In het kader van de vraag of bij de aanwezigheid van een informarie-asymemtneiie
overheid moet overgaan tot regulering en zo ja welke vorm deze regulering moet
hebben, worden door Faure en Van den Bergh vier fasen van regulering onto-
scheiden.'™ Daarbij wordt vanuit een 'public interest' perspectief de regelgeraj
ingrijpender naarmate de informatietekorten toenemen.

In de eerste plaats kan de wetgever door regulering de informatievoorzienüig au
marktpartijen ten aanzien waarvan sprake is van een informatietekort verplicht stel-
len. Aan de producent, die veelal beter is geinformeerd, kan bijvoorbeeld de w-

965. Zie voor wat betreft de informatie-asymmetrie bij de professionele beroepen: Van den N i
Regulation of Professions, p. 21-43 en Faure en Van den Bergh, IRLE, 1991, p. I65-I8Z.

966. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld het geval van een emstig ziek persoon die regem
behandeling nodig heeft of een persoon die met zijn advocaat een langdurige jundiK ^
moet bewandelen, die jaren kan duren. In deze gevallen zal een relatie in de tijd «us ^
door de betreffende dienst meer een ervaringsgoed in de letterlijke zin wordt. Zie daam

en Van den Bergh, IRLE, 1991, p. 172.
967. Van den Bergh, in Regulation of Professions, p. 34-37; Faure en Van den Bergh,

'71- fil

968. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 146. Zie ook paragrwf •

stuk 6 voor een analyse van het morele risico.

969. Zie daarover paragraaf 4.2 van hoofdstuk 6. • I tion of ft***
970. Faure en Van den Bergh, IRLE, 1991, p. 173 en ook Van den Bergh, in ^ ^

ons, p. 37-40. Deze vier stappen van regulering worden overigens geanaly
van de regulering van vrije beroepen.
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olichtiBg worden opgelegd om informatie met betrekking tot pnjs en kwaliteit van
heoaald product aan de consument openbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is

rjrettenverpakking, waarop, naast de vermelding van de hoeveelheid nicotine,
fat te worden gewaarschuwd dat roken siecht is voor de gezondheid. In aanvul-
ling op de verplichte informatievoorziening kan de overheid bijvoorbeeld ook over-
gaan tot het uitvaardigen van een verbod op misleidende reclame.

Indetweede plaats kan de overheid, wanneer de consument verstoken blijft van be-
paalde technische kermis die niet door bovengenoemde maatregelen kan worden
verbeterd, overgaan tot bepaalde vormen van kwaliteitsregulering. Deze heeft be-
trekking op directe maatregelen, bijvoorbeeld kwaliteitscontrole en veiligheids-
standaarden, en indirecte maatregelen zoals het aansprakelijkheidsrecht. Een regel
van risicoaansprakelijkheid kan bijvoorbeeld een aanvulling zijn op de gebrekkige
informatie aan de zijde van de consument ten aanzien van de veiligheid van een pro-
duct.'" Een argument om tot directe kwaliteitsregulering over te gaan ligt in de ver-
onderstelling dat de overheid over betere informatie beschikt omtrent bepaalde vei-
ligheidsstandaarden dan de private marktpartijen."'' Het opleggen van veiligheids-
maatregelen met betrekking tot bijvoorbeeld auto's, zoals het dragen van een gordel,
dienen ife cunsurnenr: te fosscnemien tegen ̂ ijn eigen irracioneef gedrag.'^

In de derde plaats kan regulering in verband worden gebracht met het afgeven van
vergunningen of diploma's ten behoeve van de uitoefening van een bepaalde activi-
teit of een beroep. Een diploma (bijvoorbeeld een meesterstitel) kan worden verkre-
gen door middel van het afleggen van bepaalde examens of door te voldoen aan be-
paalde voorwaarden. Een vergunning geeft vervolgens aan degene die een wettelijk

971. De overheid kan ook zelf informatiecampagnes opzetten, waarin er bijvoorbeeld op wordt gewe-
zen dat roken siecht is voor de gezondheid en dat alcohol en verkeersveiligheid niet samengaan
<Cie daarover Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 45-49

aureen Van den Bergh, IRLE, 1991, p. 173; Van den Bergh, in Regulation of Professions, p.

«n alto ulerin ° ™ " <* ^gulating Industry, p. 9-11; De Bijl en Van Damme, Regulering

ding rechtseconomie, p. 17 ' ' ' ^ auer en leijl, inlei-
rohnsky, Introduction D 101 «tpii H * i • •
als een s h it ' ** ^ " nsicoaansprakelijkheid kan worden gezien

W Faun: en v T T ' " ° " ^ ' ^ Productinformatie bij de consument.
'^* i durC ctl Van Ha« D„—1_ m i r - . .

, JLS, 1984, p. 357-374
- h o u d i n g tussen veil.g-

°"derzoek, waaruu zou blijken dat een indi-

^Phiervervolg^raan15f[ f " * ^ ™ " ^ ^ ^ ^" "'«» teuren'). Hij
'^en ,ot een verhooed ri^n t T ' ^ " """ * autogordel bij een mogelijk ongeval kan
S t a l e r ) worden gedragln * ' " " " ™ ~ * " " * ^ * ™ * * * * maatschappij (belas-
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erkend diploma bezit het recht om een bepaalde activiteit of beroep (advocaat)
oefenen."* Een rijbewijs, bijvoorbeeld, kan worden verkregen door het metId
gevolg afleggen van een rijexamen. De bezitter van het rijbewijs krijgt hiermeeea
automatisch recht om aan het verkeer deel te nemen.

Een vierde en laatste stap in het reguleringsproces heeft betrekking op zelfe«.
lering. Ten aanzien van de vrije beroepen betekent dit concreet dat de beioepsgroa
de interne regels zelf gaat opstellen en handhaven. Verder geldt dat de beroepsgroep
zelf de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep reguleert. De pro.
fessionele beroepsorganisatie neemt daarbij de rol van de overheid als publieke it-
stantie over. In het kader van de informatieproblematiek wordt beargumenteerd iki
de beroepsorganisatie zelf de beste mogelijkheden heeft om de kwaliteit van de ge-
boden diensten te controleren. De overheid zou daarbij niet beschikken over de gt-
specialiseerde informatie omtrent het functioneren van vrije beroepen. Daaraaast
heeft zelfregulering voordelen op het terrein van flexibilisering en worden de kostet
van regulering door de groep zelf gedragen." ' ?•,, i ; t

2.2. CONCLUSIE: KANTTEKENINGEN BU DE ECONOMISCHE WELVAARTSTHE0R1E

In de voorgaande beschrijving van de economische welvaartstheorie is het falen vtn
de markt als argument voor overheidsoptreden gebruikt. Wanneer de natuurlijb
krachten van de markt niet in staat zijn om een efficient resultaat te bereiken, kaa
met behulp van regulering worden getracht om een optimale welvaait voor de
marktpartijen te realiseren. Daarbij is steeds uitgegaan van het gegeven dat de over-
heid alleen ten behoeve van het algemeen belang het falen van de markt corrigeeit
In werkelijkheid heeft de overheid de neiging om ook in te grijpen in het marktpro-
ces wanneer geen sprake is van marktfalingen. Dit kan betekenen dat aan de regufe-
ring andere argumenten ten grondslag liggen.

De overheid kan bijvoorbeeld tot regulering overgaan met het argument dat *
marktuitkomst negatieve gevolgen heeft. Het feit dat de winkeis op zondag veeW
gesloten dienen te blijven, hangt meer samen met religieuze en morele belangen, ^
dat hiervoor vanuit de 'public interest' theorie een verklaring kan worden 8 * 8 ^
Daarnaast is de regulering met betrekking tot antidiscriminatie en het geo
alcohol en drugs vaak ook niet het gevolg van bepaalde marktfalingen, hoe«

976. Faure en Van den Bergh, IRLE, 1991, p. 173; Van den Bergh, in Regulation of Prof««

977. Zie Faure en Van den Bergh, IRLE, 1991, p. 173-175; Van den Bergh, in
ons, p. 39-40, ten aanzien van de voor- en tegenargumenten met betrekking tot ^
van vrije beroepen. Zie ook De Bijl en Van Damme, Regulering en zelfregu
met kwaliteitsonzekerheid, 1997, p. 37-39.

978. Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 4. '
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elementen in besloten liggen. Aan dergelijke regelgeving liggen
^ o 2 a m d e patemalistische argumenten ten grondslag. Paternahsme verwyst
^derzogenaamd p ^ ^ ^ individuele keuzes uitsüjgt. De persoonlyke

L van het mdwidu worden in dit kader ondergeschikt gemaakt aan meer al-
van h

" ™ , 979
gemene waarden.

Hieruit kan worden afgeleid dat op een aantal terreinen sprake kan zijn van regule-
1 waar dat misschien met wenselijk is of waarbij regulering kan leiden tot ineffi-
centies Dit kan echter ook het gevolg zijn van het feit dat bepaalde belangen-
eroepen binnen de samenleving hun invloed aanwenden om voor hen welgevalhge
regelgeving tot stand te brengen. De economische welvaartstheorie besteedt echter
geen aandacht aan de invloed van belangengroepen op de totstandkoming van regu-
lering.'*' Hiervoor wordt in de economische analyse een aantal altematieve ver-
klanngstheorieen genoemd, die onder de noemer van de 'private interest' theorie in
paragraaf 4 zullen worden uitge werkt, f '< - = •-*

Een voorbeeld waarin de overheid juist afstand neemt en de regulering meer aan de
markt zelfwil overlaten, zijn de dereguleringsoperaties die in de jaren tachtig van de
vorige eeuw in gang zijn gezet. Vanuit de economische welvaartstheorie kan deregu-
lering leiden tot een verlaging van de welvaart, wanneer de bestaande regelgeving
nog voldoende efficient is. Daartegenover Staat dat regeis te star kunnen worden,
waardoor de marktpartijen niet voldoende kunnen anticiperen op externe verande-
ringen. Dit betekent dat deregulering mogelijk wordt zodra de kosten van regulering
de baten overstijgen of indien regulering door technologische ontwikkelingen wordt

981

Concluderend kan worden gesteld dat de 'public interest' theorie niet in Staat is om
een verklaring te geven voor regulering die anders dan ter correctie van marktfa-
lingen wordt uitgevaardigd. De 'public interest' theorie kijkt ook niet naar de gevol-
gen van regulering; zij gaat ervan uit dat regulering efficientie genereert en heeft
«Aij geen oog voor de achterliggende oorzaken van de betreffende marktfaling.
Ue positieve economische theorie vloeit daarmee over in de normatieve theorie, die
seit dat regulering eenvoudigweg nodig is wanneer een faling van de markt wordt
g«onstateerd. Utton wijst er nog op dat de kosten van regulering moeten opwegen
gn ae baten van een correctie van de marktfaling. Het gaat hierbij om de kosten

ae adnumstratieve handhaving van regeis, die moeten worden afgezet legen de
neicosten van een marktoplossing. De werkelijke transactiekosten bij de on-

"»• U n l ^ T " ' ' ** ^™"™y- P- 170-171; BUTTOWS, IRLE, 1995, p. 495.
* h t e o i S " T . " °^ ""*"^"8 '"""stry, p. 19-20. Zie ook Holzhauer en Teijl, Inleiding

"'• Zie De BH w v "°™ *"**"* voorbeelden.
'»7, p 22-24- n l ^ ^ ™ : ^"'ering en zelfregulering in markten met kwaliteitsonzekerheid,

«.Ogus, Regulation, p. 10-12; Faureen Van den Bergh, IRLE, 1991, p. 173-176.
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derhandelingen tussen marktpartijen kunnen hoog zijn wanneer meerdere part
de onderhandelingen zijn betrokken. Daarnaast kan zieh een 'free rider' pJbl
voordoen, waarbij de partijen die niet aan de onderhandelingen deelnemen profile»
van de uitkomsten van het onderhandelingsproces.'^

3. De economische theorie van veiligheidsregulering

In de vorige paragraaf is een eerste algemene economische theorie met betrekkm
tot overheidsregulering gepresenteerd. Daaruit is gebleken dat regulering wordt »•
zien als een oplossing voor bepaalde marktfalingen. In dat kader is beschrevenwtl-
ke vormen van regulering aan de overheid ten dienste staan om, vanuit macro-
economisch perspectief, deze marktfalingen te corrigeren. Daarbij wil de overheid
met behulp van wetgeving trachten om een verhoging van de maatschappelijke»*
vaart te bereiken.

Bij deze analyse van de economische welvaartstheorie is echter niet uitgewerkt »ti-
ke preventieve effecten de regulering ter correctie van marktfalingen kan hebben. Ii
deze paragraaf zullen deze effecten nader worden onderzocht aan de hand van 4
economische analyse van regulering in enge zin, namelijk binnen het leader van hd
ongevallenrecht. In dat verband zal speciale aandacht worden besteed aan tw
marktfalingen uit de vorige paragraaf, namelijk externaliteiten en inform»-
asymmetric

De centrale vragen die in deze paragraaf aan bod komen, zijn in de eerste plaats of
de overheid met behulp van veiligheidsregulering moet ingrijpen in de normale»«-
king van de markt voor aansprakelijkheid en verzekering. Wanneer deze vraag bfr
vestigend wordt beantwoord is een tweede vraag van belang. Uitgaande vandeea-
der beschreven economische doelstelling van het ongevallenrecht, zal moeten »*
den onderzocht op welke wijze de overheid de private markt dient te corrigeren.

In het kader van de vraag of de veiligheid beter via de markt voor aansprakeujkbeid
en verzekering kan worden gewaarborgd, wordt door Calabresi gesprokenvan
'general deterrence'-benadering, waarbij ten aanzien van de preventie vanongei
wordt vertrouwd op de werking van de markt. De vraag of de veiligheid enke
middel van voorschriften vanwege de overheid kan worden gegarandeerd j^»^
naar de 'specific deterrence'-benadering, waarbij de beslissingen met betre .̂
de ongevalspreventie via het politieke besluitvormingsproces worden geno

.-,..;; : > U . ^ - r - . n-21
982. Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 14-20; Ogus, Regulation, p.

56; Bowles, Law and the Economy, p. 175. ,
983. Zie Calabresi, The Costs of Accidents, p. 17-18; Faure en Van den Bergh, 0«

lijkheid, p. 143. Cramton, Michigan Law Review, p. 424, verwijst met genera
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1 zal na een beknopte inleiding, met behulp van een aantal economi-
. . verhouding tussen veiligheidsregulering en

d 5 £ £ ! d i i k vLekenng. Hicridj i. de vraag van belang hoe de-
dekeuze voor een van deze controle-instrumenten beinvloeden. In para-

! ^ 2 zal worden geanalyseerd « i t de effecten zijn van een gecombineerd ge-
S c van aansprakehjkheid en veiligheidsregulering. In paragraaf 3.3 tenslotte, zal
deTconomische theone worden toegepast op het verkeersongevallenrecht. Hierbij
zal onder andere worden ingegaan op de middelen die aan de overheid ten dienste
staan om de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Daarnaast zullen de preventive
effecten van deze veiligheidsnormen worden afgezet tegen de preventieve werking
van het aansprakelijkheidsrecht.

3.1. DE CRITERIA VOOR VEILIGHEIDSREGULERING 0 'wO'*"!

De criteria die mede de keuze bepalen tussen het gebruik van het aansprakelijk-
heidsrecht en veiligheidsregulering zijn vooral door Shavell nader ui tgewerkt . '"
Daarbij moet worden vooropgesteld dat aansprakehjkheid kan worden beschouwd
als een onderdeel van regulering. Dit betekent dat zowel de omvang als de vorm van
aansprakelijkheid voorwerp kunnen zijn van regulering. . , . - - • • " - ' •

Het verschil tussen aansprakelijkheid en regulering komt echter vooral tot uiting in
ton benadering ten aanzien van de controle van bepaalde risicovolle activiteiten.
Aansprakelijkheid heeft in dit verband een meer privaat karakter, waarbij haar wer-
king pas in beeld komt wanneer de schade is ontstaan en door het slachtoffer een ac-
tie tot schadevergoeding wordt ingesteld.'" Het vooruitzicht om op deze wijze ex
post aansprakelijk te zijn voor de schade heeft daarmee een preventief effect, omdat
ex ante schadeveroorzakend gedrag kan worden voorkomen. Veiligheidsregulering,
bijvoorbeeld in de vorm van standaarden, heeft vooral een publiek karakter. Deze
vorm van directe regulering kan vooraf, ex ante, worden opgelegd, ongeacht het ont-
staan van eventuele schade.**'

L)v."t-„--..-.-f.;js...

demvloed van de opgelegde sanctie op de maatschappij als geheel, terwijl 'specific deterrence'
verband houdt met het effect van de maatrege! op het individu tot wie de sanctie is gericht.
»well, JLS, 1984, p. 357-374; Shavell, Accident Law, p. 277-286, alsmede voor een meer
» o n o m e t n s c h e analyse, Shavell, RJE, 1984, p. 271-280. Zie ook Wittman, JLS, 1977, p.
Berth rppVTJT *̂" ̂ " ^ * ' Objwtieve aansprakelijkheid, 152-161; Faure en Van den
X X ? ' ^ ' " ^ " ^ " " • P- 67-80; Kolstad, Ulen and Johnson, Am.

wn?v T analyse van het aansprakelijkheidsrecht.
p. 278-279- «JTi. m,^T*' °^«*''«« aansprakelijkheid, p. 152-153; Shavell, Accident Law,
888 voor het ond h^ ""'""" ̂ ' " ' ^ ° ' ' ^ ' "*«" "̂̂  Johiuon, Am. Econ. Rev., 1990, p.
1977,p mi , , , '"^" *" « ante en een ex post benadering. Zie verder Wittman, JLS,

•P- ' " « 1 1 . voor een kosten-baten analyse van regulenng.
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De vraag of een 'gevaarlijke' activiteit vooraf gereguleerd of door het aansprak
lijkheidsrecht moet worden gecorrigeerd, is zoals gesteld mede afhankelijkvan *
aantal criteria. Deze hebben achtereenvolgens betrekking op de iirfomatiekosta
het (on)vermogen van de schadeveroorzaker om de schade te vergoeden, de onmJ
gelijkheid om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen en de adjninistraoeve
kosten.'" C -i, ' a £ ^ 4 :ii .^o^piW^lgiii'iv H, ic*

Aan de hand van deze criteria heeft Shavell een economisch theoretische analyse
ontwikkeld, waarbij naast de kosten en baten ook de preventieve effecten van »
sprakelijkheid en veiligheidsregulering worden vergeleken. Bij deze analyse worden
drie veronderstellingen gemaakt. In de eerste plaats wordt van een individuverwacla
dat hij bij de deelname aan een bepaalde activiteit handelt in zijn eigen belang. In de
tweede plaats geldt dat de compensatie van het slachtoffer buiten beschouwijg
wordt gelaten,^* met het argument dat deze veelal door middel van een verzekering
is gedekt. In de derde plaats ten slotte, zal worden verondersteld dat de overheidzich
bij de keuze tussen aansprakelijkheid en regulering uitsluitend door het algemeen
belang laat leiden en dat ook de inhoud van de regulering door het algemeen klang
wordt bepaald. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met mogelijke complica-
ties bij de totstandkoming van regulering, bijvoorbeeld in het kader van de beb

989
gengroeptheone.

In het vervolg van deze paragraaf zullen de bovengenoemde criteria e'en voor eat
worden geanalyseerd. Daarbij kan met Shavell als doel van de analyse wordenge-
formuleerd het vinden van een juiste wijze van controle die de maatschappehjke
welvaart kan maximaliseren. In samenhang hiermee staat het streven om, in het h-
der van de vraag naar de wenselijkheid van aansprakelijkheid of regulering, een op-
timale preventie te bereiken. Daarbij zal ook een aantal relevante verzek-
ringsaspecten niet onvermeld blijven.^°

3./.7. /n/brmartefawteM L.;i>

Een eerste onderscheid tussen aansprakelijkheid en veiligheidsregulering wordt ge-
vormd door een verschil in risico-informatie tussen de bij een ongeval betrokken pn-
vate partijen en de regelgever. Dit verschil hangt samen met de opbrengst van
activiteit, de kosten die moeten worden gemaakt om het risico te n ^
met de kans dat het risico leidt tot schade en de ernst van de verwach
kader dienen twee vragen te worden beantwoord. In de eerste plaats gaat

987. Shavell, JLS, 1984, p. 357-374. Zic ook Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtsecononue, P

275 voor een uirwerking van deze criteria. Isle«!»
988. Er zal derhalve vooral worden gekeken naar een reductie van de primaire ongeva
989. Shavell, JLS, 1984, p. 357-358. .,-,.; -v-,. ? -we • - .
990. Shavell, JLS, 1984, p. 358. J. , t > , ' , « ; ^ " • *
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theoretische vraag welke partij, de private of de overheid, over betere infor-
n aanzien van het risico kan beschikken. In een tweede fase zal de vraag

"*rdenbeantwoord welke partij uiteindelijk, afhankelijk van de omstandigheden, de
Were informatie bezit om het risico op een juiste wijze te kunnen inschatten.

3111 Welke partij kan over betere risico-informatie beschikken?

Met betrekking tot deze vraag zijn twee veronderstellingen van belang. In de eerste
plaats kan worden verondersteld dat de direct bij het ongeval betrokken partijen op-
timale informatie bezitten om ten behoeve van een risicovermindering de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen. Hieruit volgt een tweede veronderstelling, namelijk
dat de private partijen het verwachte risico zelf kunnen controleren. Dit leidt tot de
conclusie dat de voorkeur zal uitgaan naar een controle ex post, namelijk via het
aansprakelijkheidsrecht. Bij een dergelijke controle achteraf wordt immers veron-
dersteld dat de partijen zelf over de efficiente zorg kunnen beslissen. Dit laatste
geldt met name voor de potentiele schadeveroorzaker, hoewel ook ten aanzien van
het potentiele slachtoffer kan worden gesteld dat hij meer direct bij de bron van het
risico is betrokken."'

Een vergelijking van aansprakelijkheidsregels leert verder dat zowel een regel van
risicoaansprakelijkheid als een regel van foutaansprakelijkheid binnen de gegeven
veronderstellingen tot een optimale uitkomst kan leiden. Bij een regel van risicoaan-
sprakelijkheid zal de schadeveroorzaker, ten aanzien van zijn activiteitsuitoefening,
volledig rekening houden met de verwachte ongevalskosten.^ Een regel van fout-
aansprakelijkheid zal, onder bepaalde voorwaarden, eveneens tot een optimale uit-
komst kunnen leiden. De rechter dient daarbij enerzijds te beschikken over volledige
informatie om de zorgvuldigheidsnorm vast te stellen. Anderzijds zal deze juridische
zorgvuldigheidsnorm gelijk moeten zijn aan de efficiente zorgstandaard, zodat de
potentiele schadeveroorzaker wordt aangezet om de efficiente zorg uit te oefenen.*"
Ook wanneer de rechter niet over volledige informatie beschikt om de zorgvuldig-
tadsnorm vast te stellen kan een regel van foutaansprakelijkheid superieur zijn.""

Shaveü.JLS, 1984 283. "•'"".' '•' "'' ^ ' ' V " " ' " . ' • ' ' " ' • - ^992.
993.

i risico- en foutaansprakel i jkheid.
l den Bergh, Object ieve aansprakel i jkheid , p . 9 0 -

" E, 1997, p . 15-29, waarin
ontwikkeld ondanks h f ^ T °^ " ^ *^™^" **" efficiente zorgstandaard kan worden
% informatie beschikken ^ '" ^ ' '"<"v'dueel aan hen voorgelegde geval niet over volle-
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Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de rechter, ex post oordelend, overmen
formatie beschikt dan de wetgever, die deze informatie ex ante verzamelt"' *

Wanneer derhalve wordt verondersteld dat de direct bij een ongeval betrokken
tijen over optimale risico-informatie kunnen beschicken, zal de wetgever deze rii
co-informatie vermoedelijk niet hebben. Dit betekent dat er een grote kans op ver
gissingen bestaat, indien de wetgever toch besluit om tot een ex ante veiligheidsre-
gulering over te gaan. Daarbij zal een te hoge inschatting van het risico respectiê
lijk een te läge inschatting van de kosten van een risicovermindering binnen leiden
tot een te strenge veiligheidsstandaard. Omgekeerd kan een onderschattingvanlm
risico respectievelijk een overschatting van de kosten leiden tot een te ruime veifc
heidsstandaard."*

Wanneer echter de wetgever over betere informatie beschikt dan de private partija
en de rechter die over de zorgvuldigheidsnorm moet oordelen, zal de voorkeuri-
gaan naar ex ante veiligheidsregulering.^ y» •i?-.»i.;..iiw

3.l. l .2. Welke partij bezit de betere risico-informatie?

In het kader van deze vraag kan worden gesteld dat, ten aanzien van een grootaantal
ongevalssituaties, de direct betrokken partijen een soort 'natuurlijk' informauevoor-
deel hebben ten opzichte van de wetgever. De private partijen zijn immers degera
die aan een bepaalde 'gevaarlijke' activiteit deelnemen. Zij kunnen derhalve een rx-
tere inschatting maken van het risico waaraan zij zieh wensen bloot te stellen. Daar-
naast zullen zij in een mogelijke ongevalssituatie ook beter kunnen bepalen welke
maatregelen zij moeten nemen om de kans op een ongeval te verminderen. De rech-
ter heeft, oordelend in een concreet geval, daarnaast ook een voordeel op de wetge-
ver. De rechter zal immers voldoende feitelijke informatie van de betrokken partija
verkrijgen om de zorgvuldigheidsnorm te kunnen vaststellen. De wetgever, daaren-
tegen, neemt in veel ongevalssituaties de zaken meer op een afstand waar. Ditbee
tot gevolg dat de wetgever niet in Staat is om de benodigde risico-informatie te v*
zamelen en om te zetten in veiligheidsregulering, waarmee het gedrag van depm

995. Shavell, JLS, 1984, p. 359; Shavell, Accident Law, p. 281; Faure en Van den
aansprakelijkheid, p. 153. Zie ook Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p.
een voorbeeld uit de Nederlandse rechtspraak. . ^ ^ j ^

996. Zie Ogus, IRLE, 1992, p. 411-421 voor een analyse van vergissingen en kosten WJ
ling van het risico in verband met regulering. t object**

997. Shavell, JLS, 1984, p. 359; Shavell, Accident Law, p. 281; Faure en Van den Berg, ^
aansprakelijkheid, p. 154. Calabresi, YU, 1975, p. 656-671, gaat uit van een w^ ^
tie bij de wetgever, waardoor een optimale preventie via regulering kan *® ^
niet het geval dan zal volgens hem een (risico)aansprakelijkheidsregel een be



artien in elke concrete ongevalssituatie kan worden geobserveerd en gecontro-

leerd.

F Tiin echter ongevalssituaties denkbaar waarin de wetgever over betere informatie
S i k t dan de direct betrokken partijen. Ten aanzien van de voorspelling van be-
naalde ongevalsrisico's, zoals milieu- of gezondheidsrisico's, kan een zekere des-
hindigheid nodig zijn. Daarnaast kan de wetgever anderszins in het voordeel zijn
orodat hij over de middelen beschikt om bepaalde informatie te verzamelen. De
overheid maakt voor haar informatieonderzoek gebruik van gemeenschapsgelden,
waarbij de kosten derhalve over de gemeenschap worden gespreid. De resultaten van
het onderzoek worden vervolgens omgezet in bepaalde veiligheidsstandaarden,
waarvan de informatie direct aan de potentiele schadeveroorzakers ter beschikking
kan worden gesteld.

Voor een individuele schadeveroorzaker geldt echter dat hij hoge kosten moet ma-
ken om zelf de informatie omtrent dergelijke risico's te verzamelen, waardoor hij
mogelijk onvoldoende prikkels zal hebben om daarvoor een investering te doen.
Wanneer een potentiele schadeveroorzaker echter toch besluit om een informatieon-
derzoek naar complexe risico's te starten, bestaat de kans dat derden van zijn inspan-
ningen profiteren, zonder dat zij daarvoor een prijs betalen. Een dergelijk 'free rider'
probleem kan in theorie worden voorkomen, wanneer een aantal schadeveroorzakers
zieh gezamenlijk inspant om de benodigde informatie te verkrijgen. Daarbij is het
van belang dat de individuele groepsleden in gelijke mate bereid zijn om te investe-
ren in het informatieonderzoek. Is dit niet het geval dan ontstaat opnieuw een 'free
rider' probleem, omdat de leden die niet wensen mee te werken zullen profiteren van
de lmpanningen van de andere groepsleden, zonder dat daar een prestatie tegenover
staat.'»«'

Samenvattend kan worden gesteld dat veiligheidsregulering vooral wenselijk is ten
aanzien van complexe risico's, waarbij aan de zijde van de private partijen sprake is
van mformatietekorten en de overheid de gewenste informatie goedkoper kan ver-
amelen dan de partijen zelf. Voor de minder complexe risico's kan gelden dat de
Pnvate partijen beter zijn gelnformeerd dan de overheid, zodat dan de voorkeur zal
wgaan naar een aansprakelijkheidsregel.'<*"

Hieve aansprakeliikheid D 154

"»"er en Teijl, taleiding rechtseconomie, p. 276.



Een tweede onderscheid tussen aansprakelijkheid en regulering houdt verband
de situatie waarin de schadeveroorzaker over onvoldoende vermögen beschikto fr •
ontstane schade volledig te vergoeden. "*" Economisch gezien heeft dit tot KV 1
dat de schadeveroorzaker, onder de dreiging van een ex post aansprakelijkheid, ma
meer zorg zal uitoefenen dan zijn vermögen toelaat. De schadeveroorzaker kan „
dat geval voor niet meer aansprakelijk worden gesteld dan de omvang van am
vermögen. Wanneer de verwachte schade te ver uitstijgt boven het vermögen van dt'
schadeveroorzaker, zal van het aansprakelijkheidsrecht mogelijk onvoldoende ore-
ventieve werking ('underdeterrence') uitgaan.'*" |

•••.<• i r - - . ' . : ' - - < . - n l . i i v j

Bij een ex-ante veiligheidsregulering zullen deze insolventieproblemenkunnenTO !
den vermeden. Met behulp van vooraf opgelegde veiligheidsstandaardenkunneniit
private partijen, bij hun deemame aan een gevaarlijke activiteit, worden aangezetw
de uitoefening van de vereiste zorg. Wanneer een dergelijke controle vooraf gepaard
gaat met bepaalde sanctiemiddelen, kan het gedrag van de partijen optimaal worden
gestuurd.'"^ Aan deze optimale ex ante controle van het risico is echter een aantal
voorwaarden verbonden. .:,-.! -r. .-(,•.£«.-..-f ,;;; '.>,•••.•,.^a «-.., i

In de eerste plaats geldt dat de financiele sancties bij niet-nakoming van de ex-am ;
veiligheidsstandaard niet te hoog mögen zijn, omdat anders het gevaarbestaatdjlde
schadeveroorzaker deze niet kan betalen. Dit betekent dat een voorkeurvooreena
ante veiligheidsregulering afhankelijk is van de verhouding tussen het vermögen van
de schadeveroorzaker en de verwachte ongevalskosten. Hoe groter de kans da! de
verwachte schade het vermögen van de schadeveroorzaker overtreft, hoe eerder ea
beroep op veiligheidsregulering zal worden gedaan."** Naast het gebruik van ta-
ciele sancties kunnen, ten behoeve van de handhaving van een bepaalde veflig-
heidsstandaard, ook andere vormen van sancties worden toegepast. Deze met-
geldelijke sancties kunnen een positief effect hebben op de preventieve zorg van*
schadeveroorzaker. Daartegenover Staat dat de handhaving van dergelijke sancoes
hoge maatschappelijke kosten met zieh mee kan brengen.' *

In de tweede plaats dient erop te worden gewezen dat de vraag of hetaansp <•
lijkheidsrecht, ingeval van insolventie, tot minder preventieve zorg leidt, afbanKJ

1002. Zie Shavell, IRLE, 1986, p. 45-58.
1003. Shavell, Accident Law, p. 279-280; Shavell, JLS, 1984, p. 360-361.
1004. Shavell, JLS, 1984, p. 360-361; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelU^ -
1005. Shavell, JLS, 1984, p. 361; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakehjkheia.P-

re, AA, 1990, p. 764-765. fojl *•
1006. Shavell, CoLR, 1985, p. 1232-1262; Shavell, Accident Law, p. 279; Holzhauer cn

ding rechtseconomie, p. 279-280.



van de toepasselijke aansprakelijkheidsregel. Bij een regel van foutaansprakelijk-
H T k l e schadeveroorzaker aansprakelykheid vermijden door efficient»; zorg mt

f Dit betekent dat de kans op insolvente bij foutaansprakelijkheid klein is,
1,K de"kos.en van zorg niet hoger zijn dan het vermögen van de schadeveroorzaker.
Ti een regel van risicoaansprakelijkheid is het insolventierisico groter omdat in be-
Zel de schadeveroorzaker de schade steeds moet vergoeden. Daarbij zal de prik-
kel tot zorg reeds wegvallen, indien de verwachte schade het vermögen van de ver-
oorzaker overstijgt."*" Het voorgaande brengt mee dat een remedie tegen insolven-
tie eerder bij veiligheidsregulering ligt wanneer een risicoaansprakelijkheid toepas-
seliikis, dan wanneer sprake is van een regel van foutaansprakelijkheid.

In de derde plaats, tenslotte, speelt ook de aanwezigheid van een aansprakelijkheids-
verzekering een rol. Het probleem bij een aansprakelijkheidsverzekering is echter
dat een potentiele schadeveroorzaker veelal niet bereid zal zijn om een verzekering
af te sluiten voor een bedrag aan aansprakelijkheid dat hoger ligt dan zijn vermö-
gen.'™* De potentiele schadeveroorzaker met een eigen vermögen van bijvoorbeeld
20.000 zal vermoedelijk geen verzekering aangaan voor een verwachte schade van
100.000. Hij kan immers, zonder de aanwezigheid van een verzekering, niet voor het
verschil van 80.000 aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat een aansprake-
lijkheidsregel in combinatie met een vrij willige verzekering een onvoldoende pre-
vcntief effect heeft op een insolvabele schadeveroorzaker. Een mogelijke oplossing
hiervoor is het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering. Daarbij is
het van belang dat de verzekeraar met behulp van de verzekeringsvoorwaarden het
gedrag van de verzekerde kan controleren. Wanneer deze controle optimaal is, zal de
insolvente schadeveroorzaker worden aangezet tot de uitoefening van efficiente
zorg. Indien een dergelijke controle echter niet optimaal is, hetzij door een gebrek
aan informatie bij de verzekeraar, hetzij vanwege de kosten, zal de insolvente scha-
deveroorzaker onvoldoende prikkels van zorg hebben. "*"

Samenvattend kan worden gesteld dat het insolventierisico door een drietal maatre-
gelen kan worden beperkt. In de eerste plaats kan de schadeveroorzaker met ex ante
vei igneidsregulering worden aangezet tot optimale zorg. Daarbij geldt dat de finan-
'eie sancties op de niet-naleving van de veiligheidsstandaard niet hoger mögen zijn

van felr™*? ™° * schadeveroorzaker. In de tweede plaats kan ook een regel
kosten , ^ ' ^ i d een remedie zijn tegen het insolventierisico zolang de
slotte kan T ™" *"*" ^™ ^ " **t vermögen van de schadeveroorzaker. Ten-

OOK een (verphchte) aansprakelijkheidsverzekering, afhankelijk van de

, p. 261-262.

977 „ ,n\ , ' ™ * " * * * ' ° ^ ^ « * aansprakelijkheid, p. 155;
viL ' **• ' ^ ' " ^ ' P- 2«-267 en p. 270. Zie ook paragraaf 4
voor een economische analyse van het morele risico en de anti-selectie
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mogelijkheid tot een gedragscontrole bij de verzekeraar, het gevaar van insol
verminderen. , ,.

5.7.5. £>e o/jmoge/(/£/ie/<f o/w <fe ^c/iarfeveroorza^er aanjprafe/y/t te jfe/foi

Een derde onderscheid tussen aansprakelijkheid en veiligheidsregulering hanet *
men met de situatie waarin de schadeveroorzaker door omstandigheden niet voor de
schade aansprakelijk kan worden gehouden. De uitoefening van een gevaarlijke ac-
tiviteit kan immers resulteren in een ongeval met een omvangrijke schade, waarbij
de veroorzaker niet kan worden achterhaald. Dit betekent dat de preventieve w
king van het aansprakelijkheidsrecht sterk kan verminderen, waardoor de private
partijen minder zorgvuldig zullen worden. Door de invoering van veiligheidsregule-
ring kunnen deze problemen mogelijk worden opgevangen."""

Shavell wijst op een drietal redenen die meebrengen dat een schadeveroorcata
soms niet civiekechtelijk kan worden aangesproken voor de ontstane schade hoewd
bij deze wel heeft veroorzaakt. In de eerste plaats kan de schade over veel slachtof-
fers zijn verspreid. Hierdoor kan het voor een individueel slachtoffer met een gerin-
ge schade niet lonend zijn om zijn schade op de veroorzaker te verhalen. Een möge-
lijke oplossing hiervoor is een gezamenlijke actie van de slachtoffers, waarmeeop
de proceskosten kan worden bespaard. Aan deze zogenoemde 'class action' kleeft
echter ook een aantal nadelen, waaronder de organisatiekosten en de kans op het
ontstaan van 'free rider' problemen.""'

In de tweede plaats wordt de verhaalbaarheid van de schade bemoeilijkt door het ̂
geven dat de schade zieh pas jaren na het ongeval kan voordoen. Dit kan tot gevoig
hebben dat nadat de schade is ontstaan de veroorzaker ervan onvindbaar is gera-
den. Wanneer de dader wel kan worden gevonden doet zieh het (bewijs)probleffl
voor dat het slachtoffer een causaal verband moet aantonen tussen zijn schade ende
activiteit van de persoon of instelling die deze schade heeft veroorzaakt. Ditcausab-
teitsbewijs wordt verder bemoeilijkt, naarmate er meer tijdsverloop zit tussen het
ongeval en de schade.""*

- s i t . . . . " . - - . * ' ; - ; . - l i i u ü : * - - . o'> •"•: • .••: • : . ; , - ' ? i r ; ; i b

In de derde plaats tenslotte, kan sprake zijn van meerdere schadeveroorzakers^
slachtoffer verkeert daarbij in onzekerheid omtrent de vraag wie de schade dar»^
kelijk heeft veroorzaakt en dus aangesproken dient te worden. Daamaast ^
slachtoffer van een onjuiste veronderstelling uitgaan, dat de schade niet oor

1010. Shavell, JLS, 1984, p. 363.
1011. Shavell, Accident Law, p. 283.
1012. Boden.JLS, 1984, p. 515.



a * is veroorzaakt, maar meer het gevolg is van een 'natuurlijke oorzaak', bijvoor-

Fr ziin overigens nog meer redenen dan de door Shavell genoemde problemen die
Tnnen brengen dat een schadeveroorzaker civielrechtehjk met kan worden

£ £ n S verband kan worden gedacht aan problernen met betrekking tot
S i schbewi j s van de aansprakelijkheid. Daarbij speelt het bewijs van schuld,
naarook van het causale verband een groterol. is t fws* ::-.•; -.*.- n-tfv .< •>& >:-, ^'-"'

Met betrekking tot de bovenbeschreven verhaalsproblemen kan worden gesteld dat
de kans groot is dat een aansprakelijkheidsvordering achterwege zal blijven. Dit
heeft tot gevolg dat de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht groten-
deels zal verdwijnen. De invoering van een ex ante veiligheidsregulering zal nu
noodzakelijk worden om de schadeveroorzaker tot de uitoefening van optimale zorg
aan te zetten. Geconcludeerd kan worden dat, ten aanzien van de eerderbeschreven
verhaalsrisico's, een ex ante veiligheidsregulering de voorkeur heeft boven het enke-
le gebruik van aansprakelijkheidsregels.""'

g

3.J.4. ;

In de vierde plaats tenslotte, zijn ook de administratieve kosten medebepalend voor
de keuze tussen het aansprakelijkheidsrecht en een systeem van veilig-
heidsregulering. Bij de kosten van het aansprakelijkheidssysteem kan worden ge-
dacht aan de kosten ten behoeve van het bereiken van een schikking dan wel de kos-
ten van gerechtelijke procedures. De kosten van veiligheidsregulering hangen samen
met de publieke uitgaven voor de handhaving en de controle van regelgeving. Daar-
naast kunnen de kosten worden genoemd die de private partijen maken ten behoeve
van de naleving van de betreffende regelgeving. . , ••< • •... . .,.;

Binnen het kader van de administratieve kosten kan een viertal argumenten voor het
gebruik van een aansprakelijkheidssysteem worden opgesomd. In de eerste plaats
worden bij een dergelijk systeem enkel kosten gemaakt indien zieh een schadegeval
voordoet. Wanneer daamaast wordt verondersteld dat, afhankelijk van de activiteit
J "'*"^™* h d l ih

, j
schadegeval zieh niet frequent voordoet dan zullen de
ale situatie, waarin partijen efficiente zorg uitoefenen en

geen schade ontstaat, kunnen de kosten zelfs tot bijna nul dalen.

van het aansprakelijkheidsrecht houdt ver-
n een recht op schadevergoeding is ontstaan. Bij een op-

587^09.

^ ^nsprakelijkheid, p. 155; Shavell, JLS, 1984, p. 363; Sha-
; Faure, AA, 1990, p. 765.
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timaal functioneren van een regel van foutaansprakelijkheid, zal de potentil
deveroorzaker efficiente zorg aanwenden. Het potentie'le slachtoffer, dit wetendi
derhalveeenschadevergoedingsprocedureachterwegelaten.""' '

In de derde plaats kan worden gesteld dat een groot deel van de aasm
kelijkheidsprocedures via een schikking worden opgelost en derhalve niet voordt
rechter komen. Hierbij wordt een arweging gemaakt tussen de kosten van een seht
king en de kosten van een gerechtelijke procedure. Wanneer het aantal schikkwa
de overhand krijgt, kan een besparing op de administratieve kosten worden k.
reikt."»«

Een vierde en laatste argument voor een toepassing van het aansprakelijkheidsreclil
hangt samen met het gebruik van risicodifferentiatie. Met het aansprake-
lijkheidsrecht is een betere selecrie mogelijk door bijvoorbeeld de aandacht te cot-
centreren op de schadeveroorzakers, waarvan wordt vermoed dat zij een hoog risico
vormen. Een dergelijke differentiatie kan leiden tot een kostenbesparing, wameet
het mogelijk is om deze potentiele schadeveroorzakers intensief te controleren.'"'

Bij een systeem van ex ante veiligheidsregulering worden administratieve kosta
gemaakt, ongeacht of zieh een schadegeval voordoet, en ook wanneer de leans op
schade gering is. Zelfs wanneer door middel van veiligheidsregulering een succes-
voile preventie van de ongevalskosten kan worden bereikt, zijn voor de betreffende
wetgeving toch reeds kosten gemaakt. Daarbij komt dat deze kosten in beginsel ova
de gehele gemeenschap worden verspreid. De kosten van het aansprakelijktads-
recht daarentegen zijn in beginsel slechts van invloed op het gedrag van de direct bj
een ongeval betrokken partijen.

Ten aanzien van veiligheidsregulering kan verder worden gesteld dat, bij are
zigheid van relevante informatie en gegeven de reeds vooraf ingecalculeerde koste»,
een risicodifferentiatie weinig zinvol lijkt. Wanneer de benodigde informant «a
aanwezig is, kan de aandacht mogelijk worden verlegd van de gehele risicogroqi
naar bepaalde individuele risico's. Hiermee kan een besparing op de kosten v
handhaving en controle worden bereikt, hetgeen wel afhankelijk is van de mogelr
heid om de overtreder te identificeren en te vervolgen. Om daarbij de ***""
van de handhaving te kunnen waarborgen, is een minimale intensiteit van de
le noodzakelijk. Hieraan zijn echter ook kosten verbunden.

1015. Zie hoofdstuk 5 voor een economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht

1016. Shavelt, JLS, 1984, p. 364.
1017. Shavell, Accident Law, p. 282.
1018. Zie hierover Wittman J L S , 1977, p. 193.
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,r,fc .vooreaande kan worden geconcludeerd dat de administratieve kosten van een
Sikheidssysteem over het algemeen lager zijn dan van een systeem van

Sdsregulenng. Een belangrijk argument hiervoor is dat het aansprakelijk-
Sc h t pas in actie komt wanneer schade ontstaat, tenvyl bij veihgheidsregule-

Lg kosten worden gemaakt ongeacht of zieh een schadegeval voordoet.

3 2 EEN COMBINATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VEILIGHEIDSREGULERING

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in het algemeen
geen duidelijke voorkeur voor een ex post aansprakelijkheidssysteem of een ex ante
veiligheidsregulering kan worden uitgesproken. Uit de beschrijving van de criteria
voor veiligheidsregulering komt naar voren dat de besproken informatieproblemen,
met name voor wat betreft de dagelijkse activiteiten, en de administratieve kosten in
het algemeen ten voordele van het aansprakelijkheidsrecht strekken. Wanneer sprake
is van een insolventierisico, of van de onmogelijkheid om de schadeveroorzaker
aansprakelijk te houden, zal veiligheidsregulering in veel gevallen de voorkeur heb-
ben boven het gebruik van het aansprakelijkheidsrecht. Dit geldt ook wanneer de in-
formatiekosten voor de direct betrokken partijen relatief hoog zijn. •;••«•••?. :M; ••;•,

Dit betekent dat aansprakelijkheid en veiligheidsregulering, binnen het kader van de
besproken criteria, niet strikt gescheiden kunnen worden toegepast bij de controle
van het ongevalsrisico. In deze paragraaf zal daarom worden onderzocht op welke
wijze een gecombineerd gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering tot
een betere preventie'"^ van de ongevalsschade kan leiden. In dit kader zal eerst
worden nagegaan in hoeverre de naleving van de veiligheidsnorm de dader van zijn
aansprakelijkheid bevrijdt. Daarna zal de vraag of overtreding van de veiligheids-
norm automatisch tot aansprakelijkheid van de dader moet leiden aan de orde ko-
men.

•'•'• JVa/evmg van rfe vei'/jg/ieiVfsnorm ftevryA mef van .

Waneer de schadeveroorzaker bij naleving van de ex ante veiligheidsstandaard van

dTdoor d T *°" ^™ ^ ™ ^ ' * ° " ^ vermoedelijk niet meer zorg uitoefenen

stffidaard veel 1 t ™ ™ * ° " * - ^ ^ * " ^^^rbij geldt dat de ex ante veiligheids-

vaJsrisico va* H * ^f T * "<* °P niet-optimale informatie ten aanzien van het onge-

wtdeomvan i s m ™ ° ^ ^ ' ' ^*^ ° ^ " ^ ^ **» bijvoorbeeld niet inschatten

daard is opgesteld^^" rf^ ^^wachte schade die met de activiteit waarvoor de stan-

«iadeveroorzake " l worden toegebracht. Een deel van de potentiele
— za^aan een bepaalde veiligheidsstandaard voldoende hebben om

""• Shavii ' '
tieve aansprakelijkheid'n 156* ' 'P' 363-364; Faure en Van den Bergh, Objec-

* " " " * ' * ^ * " " " ^ ' ° P "" «d"ctie van de primaire ongevalskostcn..' ^. ,f!

1020.
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een efficient zorgniveau uit te oefenen en voor hen is een aanvullende aansnrak
lijkheidsregel misschien niet nodig. De veiligheidsstandaard is in hun geval Ä
aan het optimale zorgniveau (y*). Individuen met een hoog ongevalsrisico daarJ!
gen, zullen vermoedelijk meer zorg moeten uitoefenen dan door de veiligheidsstan-
daard is vereist. Voor hen kan het aansprakelijkheidsrecht noodzakelijkziraomli»
juiste niveau van zorg aan te wenden."" '

Het voorgaande brengt mee dat enerzijds een minimale veiligheidsnonn nood-
zakelijk is voor de gevallen waarin de overheid onvoldoende informatie heeft ovs
het ongevalsrisico. Met behulp van een dergelijke veiligheidsstandaard wotdo
deelnemers aan een risicovolle activiteit aangezet tot een minimaal zorgniveau. An-
derzijds dient bovenop deze veiligheidsnorm het aansprakelijkheidsrecht aanvullend
te worden toegepast.'"^

Wanneer de naleving van de ex ante veiligheidsnorm zou bevrijden van an-
sprakelijkheid, zou de schadeveroorzaker onvoldoende prikkels hebbenommecris
zorg te investeren, zelfs indien deze extra zorg kan leiden tot een verdere raluciie
van de verwachte ongevalskosten. Wanneer sprake is van een minimum veiligheids-
standaard, zal aansprakelijkheid voor een verdere blootstelling aan het risico zorgea,
waardoor de potentiele schadeveroorzaker een prikkel heeft om alle benodigifc
zorgmaatregelen te treffen. Daarnaast kan aansprakelijkheid van belang zijn von
een vermindering van de invloed van belangengroepen. Indien deze pleiten voor«
läge veiligheidsstandaard kan een aanvullend aansprakelijkheidsrecht voorkom
dat te weinig zorg wordt aangewend. Het aansprakelijkheidsrecht kan ten slot»
worden gezien als een soort 'stopgap' voor de situaties die niet onder de veiiigheids-
standaard vallen.'"" Ten aanzien van dit laatste mag volgens Rose-Ackerman tcte
niet teveel macht aan de rechter worden gegeven:

'Courts should not idealize the pattern of common law regulation created by
their past adjudications, but should see tort law as a stopgap pending future
statutory regulation. If a regulatory statute is then passed, courts should

AS,-, t r . ?.?tii• «5jjj-• iJJ:.;--;_y«-.i ,> V ; . ' - ' ' ! J i t p - . s ' J-iä;.v •>' U'T• < " ; T J ^ . S ' - ' - . ' W '

l.?'Jv'/1c>••'••HM:^-?.> : >5fö?- f . t ; ••:(;s.**>>Oli!"'SV:'J!ä />:.A -.f.-. 'tr ' . i ' r ; ; " i ' i

' - < • • • - • • • • > < • • • • ' • • • • - • • - • • • • • " • ' • - = • • - ' j , s < l - > ; • • • ' • ' i l » ? • • • ' » • • ' • ' • • ( • ' ' - ^ : -

. |5(>.|5f,
1021. Shavell.JLS, 1984, 365-366; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansr""""""™- '

Shavell, Accident Law, p. 286.
1022. Volgens Kolstad, Ulen and Johnson, Am. Econ. Rev., 1990, p. 891-892 iseen ^

bruik ook noodzakelijk. Wanneer alleen een ex ante veiligheidsstandaard word g^
volgens hen tot overregulering bij daders met een laag risico respectieveltj* o
kels voor daders met een hoog risico. .. ^ | jij,

1023. Faure en Ruegg, in Environmental Standards in the European Union, p. 56i» ^ ' .
p. 365; Rose-Ackerman, Rethinking the Progressive Agenda, p. 123; Faure
GPR1, 1987, p. 110.
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resolve conflicts between tort doctrines and regulatory principles by according £ ,

priority to the statutes'.""' ^ ' "•

ne invoering van een ex ante veiligheidsstandaard kan aan de rechter wel de infor-
tie verschaffen die nodig is voor een beoordeling van de ex post aansprakelijk-

heidvan de schadeveroorzaker. De rechter kan bijvoorbeeld van mening zijn dat na-
leving van de minimale veiligheidsstandaard onvoldoende is, wanneer door het
slachtoffer wordt aangetoond dat in het concrete geval een hogere standaard van
toepassing moet zijn."" Het gebruik van een minimale veiligheidsnorm heeft verder
het voordeel dat de rechter alleen behoeft vast te stellen of de betreffende norm is
overtreden om aansprakelijkheid te kunnen aannemen. Wanneer de schadeveroorza-
ker wel heeft voldaan aan de veiligheidsstandaard kan de rechter desondanks van
oordeel zijn dat van de schadeveroorzaker extra voorzorgsmaatregelen konden wor-
den geeist. De rechter heeft, wanneer hij de ex ante veiligheidsstandaard niet zelf
behoeft vast te stellen, derhalve de mogelijkheid om verder te differentieren naar ri-

1026
S1C0S.

J.2.2. Afoe? over/rafing van <
Wen?

Wanneer de ex ante veiligheidsstandaard gelijk is aan de efficiente zorg, zal de over-
treding van deze veiligheidsnorm tot aansprakelijkheid moeten leiden om aan de
veroorzaker een prikkel van zorg te geven. Shavell steh echter dat de kosten van na-
leving van de veiligheidsstandaard niet voor elk individu gelijk zijn. Daarbij kan het
voor sommige potentiele daders zelfs inefficient zijn om de veiligheidsstandaard te
volgen. De vraag is of deze personen automatisch aansprakelijk zijn wanneer zij de
standaard overtreden.'""

In dat kader kan een vergelijking worden gemaakt met de "bonus pater familias', de
gerniddelde zorgvuldigheidsnorm in het aansprakelijkheidsrecht."™ Bij de economi-
s e analyse van het aansprakelijkheidsrecht is gebleken dat een volledig geindivi-
auameerde zorgvuldigheidsnorm, hoewel een optimale oplossing, vanuit kosten-
oogpunt veelal met mogelijk is. Hetzelfde kan gelden voor een geindividualiseerde

• * « •

. in Environmental Standards in the Euro-

,.,, = 6.o«;,aaiKecht 1995 n 144 P ^ ' - ™n de arbeidsomstandigheden-
'027. Shavell, JLS 1934 Vfi, , ' ̂  ' ̂ " " ' Economic Analysis, p. 168.
""* ZiedaaroverShaveirA *"^ *" ^ " ^^" Bergh, GPR1, 1987, p. 109-110. >?

'Ovan hoofdstuk 5. ' „ " , * " , ' ! * ' ^ ^ ' ^^""' Economic Analysis, p. 167-168 en paragraaf
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ex ante veiligheidsstandaard. Wanneer bepaalde schadeveroorzakers tegen I
ten kunnen worden geidentificeerd is een differentiatie mogelijk, zolang de ob
sten daarvan lager zijn dan de administratieve kosten van een verdere individm]̂
ring. De wetgever zal echter niet in Staat zijn om een volledige differentiatie toe
passen, met het gevolg dat een gemiddelde veiligheidsstandaard zal worden "
bruikt.'

Een gemiddelde veiligheidsstandaard kan echter voor bepaalde schadeveroomkm
te hoog liggen, waardoor zij hoge kosten moeten maken om deze standaard te fam-
nen volgen. Door middel van een handhaving van een dergelijke veiligheidsstan-
daard kan een individu, die niet aan deze standaard kan of wil voldoen, echter wor-
den aangezet tot een activiteitswijziging. Voor de rechter geldt daamaast dat htt
vanuit administratief kostenoogpunt niet efficient is om in elk individueel geval te
beoordelen of de veiligheidsstandaard wel kon worden nageleefd.'"^

Een van de argumenten om te kiezen voor ex ante veiligheidsregulering is dat de
wetgever ten aanzien van sommige ongevalsrisico's over betere informatie bescit
om een efficiente veiligheidsstandaard vast te stellen dan de direct betrokken paitij-
en. De wetgever kan deze informatie vervolgens beschikbaar stellen aan de privat
partijen of de rechter, die het gedrag van de schadeveroorzaker ex post moetcontro-
leren. Dit betekent dat de rechter reeds tot aansprakelijkheid kan besluiten zodra
sprake is van een overtreding van de veiligheidsstandaard.'"'" Veiligheidsregiilering
kan derhalve worden toegepast ten behoeve van een bepaling van de foutaanspraie-
lijkheid.'"*

• ^ f ' J i ! k . ' i ! i - J - ' ."..•'. / V. ; ' f r %. ; r - ' « l . i : ' . . ' • . . • i : . - • ; " ; % - V •".•;.->J

3.2. i . £en gecomftmem/ gefrrui'A: ?oege/?a.sr o/? Ae? on<fersc/ie/</ in

Hiervoor is betoogd dat een combinatie van aansprakelijkheid en veiligheidsre-
gulering wenselijk en soms zelfs noodzakelijk is om een optimale preventievanw
ongevalsrisico te kunnen bereiken. In deze subparagraaf zal dit gecombineerd ^
bruik verder worden verfijnd naar het onderscheid tussen risicoaansprakelijkheida
foutaansprakelijkheid. — . » . • « , . . . . . . •••-..-

1029. Faure en Ruegg, in Environmental Standards in the European Union, p. 54.
1030. Zie Posner, Economic Analysis, p. 167-168 en Shaveli, Accident Law, p. 73-77, m

de 'reasonable man standard' binnen het aansprakelijkheidsrecht. n
1031. Dit uitgangspunt wordt op een groot aantal rechtsterreinen, onder andere miie

heid, gehanteerd. Zie C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkhei ,p
en Ruegg, in Environmental Standards in the European Union, p. 54-55. B

1032. Rose-Ackerman, Rethinking the Progressive Agenda, p. 127; Faure en Van den
1987, p. 110-111; Rose-Ackerman, Am. Econ. Rev., Papers and Proceedings, 1W -
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anwezigheid van zowel een regel van foutaansprakelijkheid als een ex ante
T heidsstandaard bestaat de kans dat de dader tweemaal door de rechter wordt

TJdeeld namelijk via een strafrechtelijke sanctie en een betaling van schadever-
7 aan het slachtoffer. Dit is echter niet efficient, omdat de dader meer zal

Sam betalen dan de maatschappelijke kosten van overtreding van de veiligheids-
standaard De dader kan een dergelijke situatie vermijden door de naleving van de
veiligheidsstandaard, mits deze standaard optimaal is vastgesteld. Hierdoor kan de
rechter deze standaard op de juiste wijze gebruiken voor de bepaling van de foutaan-
sprakelijkheid. Daarnaast kan de rechter onderzoeken of van de dader additionele
veiligheidsmaatregelen, toegepast op de concrete ongevalssituatie, kunnen worden
geeist'""

Bij een regel van risicoaansprakelijkheid dient de dader de totale ongevalskosten te
dragen, waarbij de rechter slechts het verband nassen ongeval en schade behoeft vast
te stellen. In combinatie met een ex ante veiligheidsregulering zal, mits de schade-
vergoedingsplicht van de dader gelijk is aan de veroorzaakte schade, een regel van
risicoaansprakelijkheid een optimale schadevergoeding aan het slachtoffer waarbor-
gen. De kans op een (risico)aansprakelijkheidsstelling zal daarnaast aan de dader een
extra prikkel geven om de ex ante veiligheidsnorm te volgen. ""*

i
Voor een antwoord op de vraag welke combinatie van veiligheidsregulering en aan-
sprakelijkheid tot een optimale preventie van het ongevalsrisico leidt, is met name
het eerder besproken insolventierisico bij de schadeveroorzaker van belang.'"'
Wanneer een ex ante veiligheidsstandaard wordt opgelegd, kan de dader, die over
onvoldoende vermögen beschikt om de schade te vergoeden, worden aangezet tot ef-
ficientezorg.'™

Bij een combinatie van een regel van risicoaansprakelijkheid en een ex ante veilig-
heidsstandaard kunnen echter insolventieproblemen ontstaan die weer kunnen leiden
totmefficienties op het terrein van de preventie. Een mogelijke remedie tegen deze

derdeterrence', is de invoering van een verplichte verzekering, waarmee in ieder
gvaidevergoeding aan het slachtoffer is gewaarborgd. Hieraan is echter de voor-
bele.lT *" ^ aansprakelijkheidsverzekeraar het gedrag van de insolva-

vanriskcT^Tr " °?*™*** *™ controleren.'»" Een nadeel van een combinatie
wflwheidsr i * ** ™ *®° verplichte verzekering, is dat hiermee de ex ante

reguienng mogehjk buitenspel wordt gezet. Daarnaast zal een combinatie

• P-

*ev., Papers and Proceedings , 1 9 9 1 , p. 5 6 ; R o s e - A c k e r m a n , R e -
da, p. 125-126 .

1036.
1037. _

>•> van hoofdstuk 6 voor een e c o n o m i s c h e analyse van een verpl ichte verzekering.



van veiligheidsregulering, risicoaansprakelijkheid en een verpachte verzekerim!
hoge administratieve kosten kunnen leiden. ""* *•;«. >: : i . ^ . ,,i ^ ™

Bij een regel van foutaansprakelijkheid zal de schadeveroorzaker zorg blijven aan-
wenden zolang de kosten daarvan zijn vermögen niet overstijgen. Dit betekent da
bij deze regel het insolventierisico lager zal zijn dan bij een regel van risicoaan-
sprakelijkheid.'"' Daarnaast kan nog een viertal andere argumenten wordenge.
noemd voor het gezamenlijk gebruik van foutaansprakelijkheid en een ex ante vei-
ligheidsregulering. t,- . :.-• _ • j ' •„•<. r-:«

In de eerste plaats kan een vooraf vastgestelde ex ante veiligheidsstandaard door de
overheid aan de rechter ter beschikking worden gesteld. Hiermee krijgt de rechter
reeds een zorgvuldigheidsnorm aangereikt, waarmee de eventuele foutaansprakelijk-
heid eenvoudig kan worden bepaald. Daarbij kunnen mogelijke Vergissingen worden
beperkt. - ^c''- ; .'••!.= sr7-.-wvfl!«(!u-/ awtc >v ÜV< * T'&I:-

In de tweede plaats kan een regel van foutaansprakelijkheid, gegeven de problemcn
bij de handhaving van de veiligheidsstandaard, een betere ondersteuning geven aao
veiligheidsregulering dan een regel van risicoaansprakelijkheid.

In de derde plaats kan een dergelijk systeem aan het slachtoffer een prikkel geven
om een schadevergoedingsprocedure aan te spannen. Het slachtoffer kan daarbij rat
een bewijs van overtreding van de veiligheidsstandaard volstaan om de schadever-
oorzaker aansprakelijk te houden."*" ;Jnc *•

In de vierde plaats tenslotte, kan de toepassing van een ex ante veilig
naast een foutaansprakelijkheid bepaalde informatieproblemen bij de schadeveroor-
zaker omtrent de juridische zorgvuldigheidsnorm wegnemen. Daarbij is, voor bet
bereiken van efficientie, vereist dat de ex ante veiligheidsstandaard lager wordt vast-
gesteld dan de efficiente zorg. Daarmee kan worden voorkomen dat de schadever-
oorzaker steeds aan aansprakelijkheid ontsnapt wanneer hij de veiligheidsstandaard
heeftnageleefd.""'

1038. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 157; Faure en Van den Bergh,
1987, p. 109-111.

1039. Zieparagraaf3.1.2vandithoofdstuk. . ^_^
1040. Faure en Van den Bergh, GRPI, 1987, p. 110-111; Faure en Van den Bergh, Objectieve

kelijkheid, p. 158.
1041. Zie Kolstad, Ulen and Johnson, Am. Econ. Rev., 1990. p. 889 en 898-899. ZIJ '^

gens enkel de onzekerheid omtrent de foutstandaard als argument voor een geco ^ ^ ,
bruik van een ex ante veiligheidsstandaard en een regel van foutaansprakehjknei ^
onderstellen zij dat ex ante regulering alleen moet worden gebruikt indien de kans v
om aansprakelijk te worden gesteld nihil is. . "•
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^SPRAKELUKHEIDENVEIUGHEIDSREGULERINGTOEGEPASTOPHET

VERKEERSONGEVALLENRECHT

n van het verkeersongevallenrecht is eerder gesteld dat een potentiele da-
? T ^ n potentieel slachtoffer vreemden zijn voor elkaar. Dit betekent dat zij,

l e de hoge transactiekosten, niet vooraf kunnen onderhandelen over een even-
iTschadevergoeding wanneer z.ch een verkeersongeval voordoet. Hieruit

let dat het recht moet tussenkomen om een verkeersdeelnemer aan te zetten tot ef-
f I h f d t k 5 is daartoe een eerste stap gezet door middel van een

recht mo
ficifnte zorg. In hoofdstuk 5 is daartoe een eerste stap gezet door middel van een
economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht. Daarin is geconcludeerd dat
aansprakelijkheidsregels, in theorie, een preventief effect kunnen hebben op het ge-
drag van verkeersdeelnemers. Daarbij is echter de ex ante veiligheidsregulering bui-
tenbeschouwinggelaten.

ta .*,uyiii;iS!ß'iTtii.*y»»v:.-ft.:i •*£ ;;i j -f ina?

fa deze paragraaf zal de vergelijking tussen aansprakelijkheid en veiligheids-
regulering worden getoetst aan het verkeersongevallenrecht. Daarbij zal de vraag
centraal staan of het ongevalsrisico in het verkeer moet worden geregeld door mid-
del van een ex post aansprakelijkheid, een ex ante veiligheidsregulering of door een
combinatie van beide Instrumenten. Aan de hand van de criteria voor veiligheidsre-
gulering zal allereerst worden bekeken welke theoretische voor- en nadelen het aan-
sprakelijkheidsrecht heeft voor de preventie van verkeersongevallen (paragraaf
3.3.1). Vervolgens zal worden nagegaan welke argumenten pleiten voor een veilig-
heidsregulering in het verkeer (paragraaf 3.3.2). In paragraaf 3.3.3 ten slotte, zal
worden onderzocht of, naar aanleiding van de voorafgaande analyse, een gecombi-
neerd gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering in het verkeer meer
wenselijkis.

**' - j - v , , , . . . . , -,, , . . . . . . _ , . . .

11/. öeprevenrte via aanjpra^c/yit/ieiVfcT-ege/j w Aer v e r i e r ' ^ , r

De vraag ui hoeverre aansprakelijkheidsregels preventief kunnen werken in het ver-

ier zal worden beanrwoord aan de hand van Shavell's criteria voor veiligheidsre-

ieTtie d r "I**" ^ e n respectievelijk betrekking op de informatiekosten, in-

smtievekosten^™^''''^^ ™° ^ ****" " ™ P " ^ " J ^ te stellen en de admini-

bTtreft H ^ ^ ' " " * ^ ^steld dat de d.rect betrokken partij-
betreft de u.toefenmg van de meer dagelijkse activiteiten in het alge-

'"' "= Wittrn«,, JLS, 1977, p. 204-206; Ca-
heorema. f * ™ hoofdstuk 4 voor een analyse van het

^P^fS.lvand.thoofdstukvooreentheon.tischeanalysevandezecriteria. . V ,
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meen beter zijn geinformeerd dan de overheid. ""* Veel verkeerssituatiesbehorentni
de dagelijkse activiteiten, zodat zou kunnen worden gesteld dat de verkeersdeeW
mers zelf een betere kosten-baten analyse ten aanzien van het ongevalsrisico kunnen
maken dan de wetgever. Een autobestuurder kan bijvoorbeeld door middel van ha
uitoefenen van zorg een verkeersongeval vermijden.

De vraag is echter of een autobestuurder voldoende informatie heeft om alle factor«
van zorg te controleren. Zaken die verband houden met de technische Staat van de
auto, zoals de remmen en de banden, kunnen door de bestuurder worden gecontro-
leerd, bijvoorbeeld via een regelmatige check-up in de garage. Dit geldt echter m
mindere mate voor de omvang van de verwachte schade, die niet vooraf bij de auto-
bestuurder bekend is. Daarbij kan ten aanzien van het rijgedrag van de autobestuur-
der sprake zijn van een onderschatting van het ongevalsrisico, waardoor deze zieh
vergist in de efficiente zorgstandaard en mogelijk een te laag zorgniveau zal aan-
wenden. Hieruit vloeit voort dat een ex ante veiligheidsregulering nodig kan zijn om
bepaalde informatietekorten te corrigeren.

Ten aanzien van bijvoorbeeld de snelheid waarmee wordt gereden en de veiligheid
van derden, geldt ook dat de autobestuurder niet altijd de juiste beslissingen zal ton-
nen nemen. Daarvoor is hij afhankelijk van bepaalde externe factoren. Hierbij kan
worden gedacht aan de situatie waarin de autobestuurder zieh met zijn voertuig doot
een woonwijk verplaatst. In de relatie tussen de te nemen voorzorgsmaatregelen n
de kans op schade heeft de autobestuurder vermoedelijk geen volledige informatie
over bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking in de wijk, veel kinderen, of
over eventuele verkeersrisico's, speiende kinderen. Dit betekent dat de autobestuur-
der zijn snelheid niet optimaal kan aanpassen. Hierin zou een pleidooi kunnen ligga
voor ex ante veiligheidsregulering, bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeersbor-
den of het aanleggen van verkeersdrempels. •>.*-..

Met betrekking tot het insolventierisico kan worden gesteld dat binnen het kaderva«
het aansprakelijkheidsrecht de kans dat een autobestuurder de schade van bijvoor-
beeld de fietser niet kan vergoeden aanwezig is. Voor zaakschade zal mogelijker»f
kunnen gelden dat deze door de autobestuurder uit de eigen portemonnee kan wor-
den betaald. Bij letselschade zal de autobestuurder, in de veronderstelling dat g«
verzekeringsdekking voorhanden is, met een insolventieprobleem kunnen »or
geconfronteerd. Dit probleem kan zieh in versterkte mate voordoen, wanneer 1̂
dat de fietser zwaar lichamelijk letsel, bijvoorbeeld een dwarslaesie, aan hetonge
heeft overgehouden.

1 0 4 4 . Z i e p a r a g r a a f 3 . 1 . 1 v a n d i t h o o f d s t u k . > , ; .. •-,- - * '•***'
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Zidane tot de vraag of de schade bij een verkeersongeval op de veroorzaker
* ^worden verhaald, kan worden gesteld dat een aansprakehjkheid voorde-
^ t T n o p z i c h t e van veiligheidsregulering. De veroorzaker van de schade die

ffietser iordt toegebracht is in veel gevallen eenvoudig te achterhalen. Daar-
? de eeleden schade vaak direct zichtbaar en zijn er vermoedelijk geen grote
•"J " ° , , 1045

causaliteitsproblemen.

In hct kader van de administratieve kosten kan het gebruik van het aansprake-
bikheidsrecht eveneens voordeliger zijn dan een ex ante veiligheidsregulering. Bij
het aansprakelijkheidsrecht worden immers alleen maar administratieve kosten ge-
maakt wanneer zieh een verkeersongeval voordoet en als gevolg daarvan een aan-
sprakelijkheidsvordering wordt ingesteld. • «.-.M-U -i^r-ie.oLrj-n

Samenvattend kan worden gesteld dat het aansprakelijkheidsrecht binnen de boven-
beschreven omstandigheden effectief kan werken. De direct bij een verkeersongeval
betrokken partijen beschikken in veel, niet alle gevallen, over bepaalde controleer-
baie nsico-informatie. Zij kunnen de waarde van hun verkeersdeelname tot op zeke-
re hoogte goed inschatten en in bepaalde concrete verkeerssituaties zijn zij mogelijk
beter in Staat dan de wetgever om te bepalen hoe zij op gewijzigde omstandigheden
moeien antieiperen.

H2. Dewerfangvanexantevej/igAe/drregM/ermg w Aer ver/teer fr:-,:.. .;. ••;,

3.3.2.1. De preventieve werking van ex ante veiligheidsregulering • * ,-. „ . ,•

Binnen de voorgaande analyse is gebleken dat zieh situaties kunnen voordoen, waar-
m a inte veiligheidsregulering een betere preventie van verkeersongevallen kan
«torgen dan het aansprakelijkheidsrecht. Dit gegeven zal in deze subparagraaf
»«den imgewerkt aan de hand van de vraag in hoeverre een veiligheidsregulering
"i het verkeerpreventief kan werken.

beperkte invloed'van het aanspra-
' ^ i d » namelijk enkel van L -

heeft voorgedaan. Dit kan een argument

aansprakelijkheid.
" « ^ " . t , mögen de kosten en opbreng-

veiligheidsregulering op
" " ^ " ^ * ~ * « * """=" «"-«ie Hjden en een bot-
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zijn voor de invoering van veiligheidsregulering, omdat dit instrument wordt to«
past los van een mogelijk verkeersongeval. ^

Ten aanzien van het informatiecriterium kan in zijn algemeenheid n betooed
dat het verkeersproces weliswaar complex is, maar dat de risico's ervan doori
overheid relatief goed kunnen worden ingeschat in vergelijking met andere risico-
dragende activiteiten. Veel verkeersongevallen zijn vaak gewone botsingen, «ig.
van de schade redelijk voorspelbaar is en onder andere afhankelijk van snelheid,
remmen, banden, lichten en andere autokenmerken en persoonskenrnerken Dea
factoren kunnen relatief eenvoudig worden vastgelegd door middel van snelheidas-
gulering, veiligheidscontroles, rijbewijs en beperkingen op dronkenrijden.'°"Hiera
ligt derhalve een tweede argument voor een ex ante veiligheidsregulering besloten.

Hoewel de wetgever geen volledige informatie heeft omtrent het concrete risico op
een verkeersongeval, kan de overheid dit risico met behulp van ex ante veiligheids-
maatregelen mogelijk toch beinvloeden. De overheid zal hiertoe, vanuit een "public
interest' perspectief, overgaan omdat zij met betrekking tot bepaalde veiligheidas-
pecten betere informatie bezit dan de direct betrokken verkeersdeelnemers. In de vo-
rige subparagraaf is het voorbeeld gegeven van een autobestuurder die, met zijn
voertuig rijdend door een woonwijk, ten gevolge van een tekort aan informatie nkt
de juiste beslissingen kan nemen ten aanzien van bepaalde risico's. De overheid ka
de bestuurder daarbij te hulp komen door bijvoorbeeld verkeersborden te plaato
die de bestuurder waarschuwen voor speiende kinderen. Daarnaast kan worden ge-
dacht aan andere veiligheidsstandaarden, zoals het hanteren van een maximum-
snelheid, waarvan het effect wordt versterkt door middel van verkeersborden, ea
verbod op het gebruik van alcohol voordat aan het verkeer wordt deelgenomen, btl
dragen van een autogordel, verplichte autokeuringen (APK) en bijvoorbeeld het ge-
bruik van verlichting voor de fietser. Verder kan worden gewezen op regels die v-o-
ligheid van de auto bevorderen, zoals goede remmen en banden.

3.3.2.2. De handhaving en controle van ex ante veiligheidsregulering

Naar aanleiding van de genoemde instrumenten van veiligheidsregulering, waanw
de overheid poogt de verkeersveiligheid te bevorderen, rijst de vraag in hoevent
ze maatregelen ook daadwerkelijk tot preventie van verkeersongevallen kunnen̂ -
den. Het gaat hierbij dan met name om de handhaving en controle van ex ante>
ligheidsregulering.

_ . . ^ « .*

1048. Skogh, IRLE, 1982, p. 75-76. Zie ook Skogh, in Essays in Law and Economics^.

1049. Zie Burrows, IRLE, 1995, p. 500-501. ' ' '*"
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rheid kan ten behoeve van de controle van de verkeersveiligheid in de eerste
* ,T i S c e n van financiele sancties. Voor het bereiken van een optimaal cf-
f^ S a k e sancties op het gedrag van verkeersdeelnemers en op de onge-

™ heeft de overheid echter informatie nodig. Een intensieve controle van

f" «drag kan immers zeer kostbaar zijn, waarbij het ook van belang is dat

7 Ü voor de overtreder van de veiligheidsnorm hoog genoeg moet zijn. Wan-

iTtorbij de kosten van controle de baten overtreffen, zal dit tot gevolg hebben

datdehandhaving van de verkeersregulering met de daaraan verbonden financiele

sancties, niet efficient genoeg is. '""

De overheid kan echter de kosten van controle reduceren door gebruik te maken van
een differentiatie van controle naar het belang van de voorzorgsmaatregelen die
moeten worden genomen en naar de vereisten van de concrete situatie. In dat kader
moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om op een lange bochtige weg met maximum-
snelheden te varieren, met de intensiteit van de snelheidscontroles en met de hoogte
van de boetes. Ten aanzien van financiele sancties geldt dat schade wordt toege-
bracht aan de overtreder van de veiligheidsnorm. Een dergelijke sanctie wordt ge-
zien als een transactie, die geen negatieve herverdelingseffecten heeft, zolang zij, in
verhouding tot het inkomen van de overtreder, laag wordt gehouden.""'

Er kunnen zieh echter omstandigheden voordoen waarin financiele sancties onvol-
doende effect hebben, bijvoorbeeld omdat de boete niet afdwingbaar is vanwege de
insolventie van de overtreder. Daamaast zullen financiele sancties, wanneer deze re-
latief laag worden gehouden, ten aanzien van bijvoorbeeld roekeloze chauffeurs of

Shavell, JLS, 1984, p. 368; Shavell, Accident Law, p. 284; Skogh, in Essays in Law and Eco-
nomics, p. 97.

Skogh 1RLE, 1982, p. 74. Hij verwijst naar het Zweedse systeem, waarin voor roekeloze chauf-
feurs de boete kan worden verhoogd met een inkomensafhankelijke toeslag. In Duitsland geldt in
deeeme plaats een strafrech.elijk boetesysteem. Deze is gebaseerd op het zogenaamde dagboe-
HMM, ragessatzsysteem', waarbij de geldstraf enerzijds wordt toegemeten aan de schuld en

ems van het m.sdnjf en anderzijds aan de economische toestand van de veroordeelde (para-
5 . 7 ™ ' ? ' * Strafgesetzbuch). Een systeem dat ook relevant kan zijn voor bijvoor-
5 J 2 E T T " **"* ^ ^ ° " g ™ ' - -aarbij sprake was van alcoholgebruik.

, ^ 7 , ^ *"*™"* °" ' " ^ <*"*«"-> «vertredingen (zgn. 'Ordnungs-
S " S S d V " , " " ^-"g-dngkeitengesetz). Hierbij ge.dt geen dagboeL
economSe actorin'7"' " " ? ^ ('Geldbusse') wel rekening gehouden met be-

Weigend, Uhrbuch de, sVf u 'nkomensdervmg als geldstraf, p. 91-93; Jescheck und

* « « Ü ! ? ^ ^ " . * " " ^ ' ^ ^ " ™ " ' ^ . ' ^ . P- 207-209, stelt
""«I'jk het beulen van !chH * " ^ " " " '" « ^ ' ^ " 8 ™t * mogelijke ex post sanctie,
*»• P 75-86, analyseert dt A T "* "*" ""'«««"8 ^ " ~n ongeval; Polinsky, Introduc-
•̂  JTS it" ?!""" ' ""^ " ' parkeerover-



notoire alcoholisten vaak niet het gewenste preventieve effect hebben. Dit z
ders kunnen zijn wanneer bijvoorbeeld bovenop de standaard opgelegde boet *
roekeloze automobilisten, afhankelijk van hun inkomen, hogere boetes worden^
gelegd die varieren met ernst van de overtreding.'"" In de economische literati!
worden naast het opleggen van boetes alternatieve sancties genoemd, namelijk
gevangenisstraf en andere vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het innemen van
het rijbewijs. Het nadeel van een gevangenisstraf is dat bij het opleggen daamndc
maatschappij een groot deel van de kosten, waaronder het beheer van de gevana-
nissen, dient te dragen. Dit betekent dat een gevangenisstraf hogere maatschappeiy.
ke kosten meebrengt dan een financiele sanctie. '°"

5.5. J. £en comAma//e van aafMprafe/iy&Aeitf en vei%AeiY&regu/ering m Aef

In het voorgaande is vanuit preventief oogpunt een aantal voor- en nadelen van een
het aansprakelijkheidsrecht respectievelijk de veiligheidsregulering opgesomL
Daaruit kan worden opgemaakt dat een keuze voor ofwel aansprakelijkheid ofwl
veiligheidsregulering niet tot een optimale preventie van verkeersongevallen zal lei-
den. Bij de genoemde opsomming is vast komen te staan dat veiligheidsregulering
een goede aanvulling is op het aansprakelijkheidsrecht en omgekeerd. Ten aanaeo
van dit laatste kan, in aanvulling op hetgeen in de vorige subparagraaf is opgenerkt
aangaande de handhaving van veiligheidsregulering, worden gesteld dat voor een ef-
fectieve veiligheidsregulering de pakkans voor de overtreder van de veiligheidsnorm
hoog genoeg moet zijn. Ten behoeve van een pakkans van bijvoorbeeld 100% B
echter een intensieve controle noodzakelijk waarvan de kosten vermoedelijk niet
opwegen tegen de baten.""'* Wanneer wordt uitgegaan van een läge pakkans bij ver-
keersovertredingen dient derhalve aan het aansprakelijkheidsrecht een aanvullende
rol te worden toebedeeld. In deze subparagraaf zal daarom de veronderstelling dat
een gecombineerd gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering ten be-
hoeve van een optimale preventie wenselijk lijkt verder worden uitgewerkt.

In de eerste plaats kan worden gesteld dat verkeersdeelnemers, als direct betrat
kenen, betere informatie hebben ten aanzien van het risico op een verkeersongev
Veiligheidsregulering, afhankelijk van de handhaving en controle, is daamaast nodig

1052. Skogh, IRLE, 1982, p. 74, met een verwijzing naar het Zweedse systeem; Polinsky and Sta«
Am. Econ. Rev., 1991, p. 621. Zie ook Polinsky and Shavell, IRLE, 1998, p. ^ ^
onderzoek naar de preventieve werking van sancties, indien rekening wordt ge
strafrechtelijk verleden van de overtreder.

1053. Shavell, Accident Law, p. 279. Zie ook Becker, JPE, 1968, p. 169-217; Shavell.
1232-1262; Shavell, JPE, 1991, p. 1088-1108; Posner, CoLR, 1985, p. 1193-
Texas Law Review, 1997, p. 1811-1815; Levitt, IRLE, 1997, p. 179-192. ^

1054. Zie daarover Skogh, IRLE, 1982, p. 70; Cramton, Michigan Law Review, 1969, p-



,w informatie verder te optimaleren. Daarbij is gewezen op het voorbeeld
rfutobestuuider die niet alle mogelijke risico's overziet wanneer hij door een
h m vreemde woonwijk rijdt. Dit voorbeeld past ook in het kader van ver-

™" die moeilijk door de markt zelf kunnen worden geregeld, en waarvoor
vormen van veiligheidsregulering nodig zijn.'° ^., ._,,. ,̂ ..,.. .,.,»>

In de rweede plaats kan veiligheidsregulering, naast een ex ante controle, ook ge-
bruikt worden voor een ex post uitkomst, bijvoorbeeld bij de bepaling van de aan-
sprakelijkheid naar aanleiding van een verkeersongeval. Wanneer de schade-
vtroorzaker een bepaalde veiligheidsstandaard niet heeft nageleefd, bijvoorbeeld de
maximumsnelheid, kan deze standaard door de rechter worden gebruikt voor de be-
psling van de aansprakelijkheid. De rechter verkrijgt derhalve een informatie-
voordeel, waardoor hij met zijn voertuig in beginsel geen kosten-baten analyse be-
hoefttemakenmetbetrekking tot het concrete geval.""* ,,.,;.,» , ^ . „

Er zijn echter factoren die noch door een ex post aansprakelijkheid, noch door een
ex ante veiligheidsregulering of een combinatie van beide Instrumenten kunnen
worden gecontroleerd. Voor bijvoorbeeld een individuele verkeersdeelnemer is een
verkeersongeval een gebeurtenis die zieh vrij zelden voordoet.""'' Dit betekent ener-
zijds dat een autobesruurder naarmate zijn activiteitsniveau toeneemt de kans op een
ongeval lager zal inschatten, anderzijds is in het algemeen sprake van een onder-
schatting van de verkeersrisico's, waardoor een verkeersdeelnemer een te laag ni-
veau van zorg zal aanwenden. Daarnaast kan in het verkeer sprake zijn van situaties,
waarin de automobilist of de fietser niet bij de les is, last heeft van dagdromerijen en
bij wie de reflexen niet scherp zijn. Dergelijke gedragingen kunnen veelal niet door
het aansprakelijkheidsrecht noch door veiligheidsregulering worden gecontroleerd.
M ladt tot de conclusie dat, ondanks de voordelen van een combinatie van aan-
sprakelijkheid en veiligheidsregulering, een gecombineerd gebruik van een ex post
respectievelyk ex ante controle van het verkeersgedrag niet onder alle omstan-
Ngbeden tot een optimale uitkomst zal leiden ""*

1055.
1056.

1058.

1995, p. 500.

g w » j„ de 6, 000 miil
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4. Alternatieve economische theorieen van

In het kader van de economische welvaartstheorie is onderzocht op welke
overheid bepaalde marktfalingen door regulering lean corrigeren. Deze w|
theorie is vervolgens uitgewerkt naar de economische theorie van veiligheidsre
ring, waarbij de verhouding tussen aansprakelijkheid en veiligheidsregulering is» j
derzocht. In dit kader is onder andere geconcludeerd dat, onder omstandigheden '
gezamenlijk gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering wenselijk is on
een optimale preventie van verkeersongevallen te bereiken.

Bij de invoering van (veiligheids)regulering speien echter, naast het algemeen be-
lang, de informatie- en administratieve kosten, ook bepaalde belangengroepen ees
rol. Deze belangengroepen trachten hun invloed aan te wenden om voor hen von-
delige wetgeving tot stand te brengen. Dit brengt mee dat de uiteindelijke uitkomt
van het wetgevingsproces anders kan zijn dan in eerste instantie werd beoogd.

In deze paragraaf zal de 'private interest' theorie van overheidsregulering aandeorfe
komen. Binnen deze theorie wordt door de literatuur een verder onderscheid ge-
maakt tussen de 'caprure'-theorie, de economische reguleringstheorie en de public
choice'-theorie.""' Deze drie subtheorieen hebben gemeen dat zij een verklaraj
kunnen geven voor het feit dat sommige vormen van regulering enkel ten goede ko-
men aan bepaalde belangengroepen.""*

De 'capture' theorie gaat een stap verder dan de economische welvaartstheorie doot
te stellen dat een correctie van marktfalingen gewenst kan zijn. De wetgever sol
daarbij echter onder invloed van de industrie als belangengroep, die zij juist do«
middel van regulering dient te controleren. Overheidsrunctionarissenhandelenratio-
neel in hun relatie tot de industrie, die voor wat betreft de wetgeving en het ver-
schaffen van informatie de macht in handen heeft. De wetgeving die uiteindelijktot
stand komt is dan ook vooral in het belang van de industrie zelf.

een gebrek aan reflexen ertoe leiden dat een ex-ante controle niet ideaal is.
Michigan Law Review, 1969, p. 432; Ogus, Regulation, p. 51-53; Latin, CaL

1059. Zie over deze theorieen onder anderen: Faure en Van den Bergh, Objectieve
p. 147-152; Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 13-14 en 20-28;
p. 57-75; Posner, BJE, 1974, p. 335-358; Stigler, BJE, 1971, p. 3-21; Peltzman,

1060. Zie De Bijl en Van Damme, Regulering en zelfregulenng in mar
"97 , p. 17. . , u m

1061. Zie over deze theorie: Ogus, Regulation, p. 57-58; Utton, The Economics ot «K
p. 13-14 en p. 22-27; Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkhei jP
BJE, 1974, p. 341-343; Bowles, Law and the Economy, p. 176; Wilson, Journ
dies, 1984, p. 204 en 210-211. - ' • " . - •
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T He economische reguleringstheorie, die voortbouwt op de 'capture' theorie, wordt
markt van vraag en aanbod op het gebied van regulering verondersteld. De

"verheid wordt als aanbieder van wetgeving beschouwd ten behoeve van de vragers,
de belangengroepen, die meer voordelen zien in regulering vanwege de overheid dan
in zelfregulering via de markt. In tegenstelling tot de 'capture' theorie gaat bij deze
theorie het iniriatief veelal uit van de industrie. Met betrekking tot de werking van de
economische reguleringstheorie worden een aantal maatregelen genoemd die ten
voordele van de industrie kunnen werken, zoals subsidies,'"" de controle van de
prijzen en een beperking van de toetreding tot de markt door middel van tariefbarrie-
res, vesrigingswetgeving en regelgeving via licenties. '""

In het vervolg van deze paragraaf zal, binnen het kader van onderhavig onderzoek,
de nadruk liggen op de economische theorie van belangengroepen als onderdeel van
de 'public choice' theorie. Beide theorieen zullen hierna in het kort worden uiteenge-

4.1. "PUBLIC CHOICE'THEORIE : - > v • • ' *e -p<? H5U n s v r . - : ; v . ' T - , 1 : ; x : >'3C-S

De 'public choice' theorie kan worden beschouwd als een uirwerking van de beginsc-
len van de 'capture' theorie naar een micro-economische analyse van het wetge-
vingsproces.'"^ Een veronderstelling bij deze theorie is dat politiek gedrag verge-
lijkbaar is met marktgedrag. Binnen de markt wordt door een individu gestreefd naar
nutsmaximalisatie, waarbij hij, afhankelijk van zijn welvaart en inkomen, een keuze
kan maken voor een bepaald product. Deze keuze wordt mede be'invloed door het
recht, dat echter weer een product is van keuzes die collectief worden gemaakt, na-
melijk via de politieke markt.'"" . .,-• - • . - . - • • . • • • - , . . . - •

062. Zie Becker, QJE, 1983, p. 376-381 voor een rechtseconometrische benadering van de competitie
tussen belangengroepen voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een subsidie.

1063. Zie over deze theorie: Stigler, BJE, 1971, p. 4-6; Faure en Van den Bergh, Objectieve aanspra-
kclijkheid, p. 151; Utton, The Economics of Regulating Industry, p. 20-22; Ogus, Regulation, p.
71-72 en p. 171-173; De Bijl en Van Damme, Regulering en zelfregulering in markten met kwa-
iteitsonzekerheid, 1997, p. 21-22. Zie voor een kritische weergave van deze theorie: Peltzman,

^ JLE, 1976, p. 211-240 en Posner, BJE, 1974, p. 343-356.
Buchanan en Tullock , The Calculus of Consent, 1962, hebben in dit kader baanbrekend werk
vemcnt. Ook over de 'public choice' theorie is een stroom aan (economische) literatuur versche-
oi waarvan hier genoemd kunnnen worden: Olsen, The Logic of Collective Action, 1971;

««Lean, Public Choice, 1987; Niskanen, JLE, 1975, p. 617-643; Mueller, Journal of Economic
erature, 1976, p. 395-433; Buchanan, Journal of Public Finance and Public Choice, 1983, p. 7-

chri A T ' ™ ' " " ' P- ' "5-1424; Tollison, Virginia U w Review, 1988, p. 339-371; Mit-
1065 ( C „ ""«"• American Journal of Political Science, 1991, p. 512-546.

PK. Regulation, p. 58-59; Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 253-255.
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Aan de aanbodzijde van deze politieke markt bevindt zieh de overheidsfim
die belast is met het opstellen van wetgeving. "** De overheidsftmctionaris M S
of ambtenaar, kan worden gezien als een Homo Economicus die streeft
maximalisering van zijn verwacht nut. Verder wordt verondersteld dat een poli *
mede zijn eigen belangen nastreeft, die overeenkomen met het behalen van zov«[
mogelijk stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen. De politicus heeft echo
maken met belangengroepen, die hun invloed trachten aan te wenden ten behwv
van wetgeving die aan hun belangen tegemoet komt. Een politicus zal deze belane«
derhalve mee willen laten wegen bij het wetgevingsproces. Wanneer de belangen-
groepen daarbij een doorslaggevende rol vervullen bij een eventuele herverkiezk
dient een politicus hiermee tevens zijn eigen belang.'"*'

Aan de vraagzijde van de politieke markt bevinden zieh allereerst de individaek
burger, die door middel van zijn stemgedrag bij de verkiezingen, een keuze maaki
voor een bepaald beleid. Zijn invloed op de uiteindelijke regelgeving is echter be-
perkt. Voor een individuele kiezer geldt namelijk dat, ten behoeve van het onder-
zoek naar de effecten van een bepaald verkiezingsprogramma op zijn persoonlijb
welvaart, de informatiekosten zeer hoog kunnen zijn.'"** In de tweede plaatsbei-
den zieh aan de vraagzijde van de politieke markt de belangengroepen, die een raw
directe invloed kunnen uitoefenen op het wetgevingsproces.

De 'public choice' theorie tracht een economische verklaring te vinden voor het gc-
drag op de politieke markt ten behoeve van private belangen, alsmede voordevmg
in hoeverre individuele keuzes het stemgedrag bij de verkiezingen bepalen. Daarbij
zijn mede de gevolgde procedures bij de totstandkoming van wetgeving van be-
lang."*' In het kader van het verkeersongevallenrecht ligt in deze paragraafvoonl
de nadruk op een aspect van de politieke markt, namelijk de invloed van belangen-
groepen op de totstandkoming van wetgeving. In paragraaf 6 zal blijken dat het lob-
byproces voor bepaalde veiligheidsregulering in het verkeer mede van invloed to
zijn op de preventie van verkeersongevallen."""

C Ä1-.

1066. Zie Buchanan and Tullock, The Calculus of Consent, 1962, p. 88-90, ..
en Ogus, Regulation, p. 59-62, voor een aantal verschillen tussen de politi
sieke productmarkt.

1067. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 148-149.
1068. Peltzman, JLE, 1976, p. 213; Ogus, Regulation, p. 66; De Bijl en Van Damme,

zelfregulering in markten met kwaliteitsonzekerheid, 1997, p. 21; Holzhauer en
rechtseconomie, p. 56-57.

1069. Buchanan and Tullock, The Calculus of Consent, 1983, p. 31-39. ^
1070. Zie Ogus, Regulation, p. 63-69, voor een overzicht van de verschwende vo

handel en politieke transacties.
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Binnen de 'public choice' theorie wordt een belangrijke rol toebedeeld aan de in-
vioed vanbelangengroepen op het wetgevingsproces. Deze invloed doet zieh op ver-
schillende terreinen gelden. Zo kan een belangengroep informatie beschikbaar stel-
len aan het electoraat ten aanzien van toekomstige wetgeving of aan politici die over
een bepaald wetsvoorstel moeten stemmen. Daamaast kan een belangengroep poli-
tieke campagnes financieren. Verder kan een belangengroep trachten om subsidies
ofeenbelastingverlaging bij de overheid los te weken.

Ogus maakt globaal een onderscheid tussen twee typen van belangengroepen. Een
eerste type vertegenwoordigt een meer afgebakend economisch belang, zoals profes-
sionele beroepen en producentenorganisaties. Een tweede type belangengroep tracht
invloed aan te wenden op grond van bepaalde ideologische overwegingen. Voor-
teelden hiervan zijn milieugroeperingen.""' Aan deze twee typen van belangen-
groepen kan mogelijk nog een derde worden toegevoegd, namelijk organisaties die
bepaalde consumentenbelangen verenigen.

Binnen de politieke markt worden de belangengroepen beschouwd als de vragers
van wetgeving, terwijl de overheid geldt als de aanbieder daarvan. Bij dit spei van
vraag en aanbod is de vraag van belang waarom de rol van een belangengroep zo
sterk is bij de totstandkoming van wetgeving. Een tweede vraag die hierop aansluit
is wat het effect is van hun lobbying ter beinvloeding van de politieke besluitvor-
ming.

Voor een antwoord op deze vragen wordt binnen de economische theorie een beroep
gedaanop twee kostenbegrippen, namelijk informatiekosten en transactiekosten. ""*
Transactiekosten hangen samen met de inspanning die een individu zieh moet ge-
troosten om bijvoorbeeld een bepaalde wetswijziging tot stand te brengen. Deze
transactiekosten kunnen hoog zijn al naar gelang de vraag of een individu in Staat is
zieh in een groep te organiseren. . ; , ' • .wr . , - : , . • . ;

Informatiekosten houden verband met de kosten die een individu moet maken om
erachter te komen of bepaalde wetgeving een positieve of negatieve invloed heeft op
zyn welvaart. Ook deze kosten kunnen, afhankelijk van de complexiteit van de be-
bende regelgeving, hoog zijn. Een gemiddelde consument zal bijvoorbeeld hoge

™atie) kosten moeten maken om te kunnen inschatten wat de gevolgen van be-
ielgevmg voor hem persoonlijk zijn. Daamaast kan zieh de situatie voor-

aat de consument alleen tegen hoge transactiekosten in groepsverband kan

]<"'• Ogus, Regulation, p. 70.
""*• äePeltzman JLF 107« i n J-

• i-, i?/o, p. zi4, aie een verband legt tussen de informatie- en transactiekosten
™ en verliezen van een belangengroep
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opereren, ondanks het feit dat de groep mogelijk hetzelfde belang nastreeft D I*,
tekent dat een consument vrijwel onmogelijk voor zijn eigen belang zalV
opkomen, bijvoorbeeld ten behoeve van een koopkrachtverbetering.

4.1.2.1. De voorwaarden voor een effectieve lobbying

Het voorgaande brengt mee dat wanneer een individu zieh eenvoudig in groepsva
band kan organiseren een besparing kan worden bereuet op de informatie- en trans.
actiekosten. Het voordeel van een belangengroep die tegen lagere kosten opereen is
dat invloed kan worden uitgeoefend op het wetgevingsproces.'"" De vraagofea
dergelijke lobbying tot een succes leidt, in de vorm van gunstige wetgeving, is tf-
hankelijk van een aantal factoren.

In de eerste plaats dient een belangengroep klein van omvang te zijn om effectiefin-
vloed te kunnen uitoefenen. Daamaast is de mogelijkheid tot controle van eigen
groepsleden van belang. Door middel van bepaalde groepsregels, bijvoorbeeld bet
heffen van contributie met daaraan verbonden financiele voordelen, kunnen eventue-
le 'free rider' problemen worden tegengegaan. ""* Een derde factor die de effecüviteit
van de lobbying kan verhogen is de homogeniteit van de belangengroep. Wanneer
als groep een gemeenschappelijk belang wordt nagestreefd, zal verder worden be-
spaard op de transactiekosten.

Samenvattend kan worden gesteld dat kleine belangengroepen met een hoge malt
van zelfregulering, die gebruik maken van strenge toegangsregels tot de groep, ef-
fectief invloed kunnen uitoefenen op het wetgevingsproces. Voorbeelden bieron
zijn bepaalde industrietakken en professionele beroepen.'""

Belangengroepen die een grote omvang hebben, kunnen ook invloed uitoefenen op
het wetgevingsproces. Zij dienen daarbij goed georganiseerd te zijn en te beschiöffl
over een vorm van zelfregulering om mogelijke 'free rider' problemen te omzeito
Een voorbeeld hiervan zijn de politieke partijen.""* De belangen van bijvoorbeeld
grote consumenten- en milieugroeperingen zijn meer algemeen geformuleerd.
zou kunnen betekenen dat de invloed van deze belangengroepen, in vergelijldng
de hiervoor genoemde professionele belangengroepen, het minst ver reikt. Hi«

r r - _ > ' J ; - ? : • •

1073. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 149-150; Stigler,
1074. Holzhauer en Teijl, Inleiding rechtseconomie, p. 264. Zie ook Becker, QJE,

een nuancering van deze Stelling.
1075. Zie Faure en Van den Bergh, 1RLE, 1991, p. 177.
1076. Zie echter Peltzman, JLE, 1976, p. 212-213, vooreen nuancering.



™«iover dat politic! gevoelig kunnen zijn voor het gegeven dat dergelijke belan-
engroepen een groot aantal potentiele kiezers verenigen. i&s --b {*fr&:••//• 4e>*

; • * * • *4.1.2.2. 'Rent-seeking' U^VSHT ^ r * « ^ - 2", A / i'-:

Wanneer een belangengroep tegen läge informatie- en transactiekosten met succes
een voor haar gunstige wetgeving tot stand brengt, kan zij economisch voordeel
(rent) behalen. Dit betekent dat de welvaart van de invloedrijke belangengroep stijgt
ten koste van de belangengroep die geen positieve invloed op het wetgevingsproces
heeft kunnen uitoefenen. Bij deze laatste groep is derhalve sprake van een wel-
vaartsverlies. Binnen de economische analyse wordt het proces, waarbij bepaalde
welvaartsoverdrachten kunnen ontstaan, met het begrip 'rent seeking' aangeduid.'"™

De steun die belangengroepen aan politici wensen te geven is afhankelijk van de
verhouding tussen de kosten van deze support en de opbrengst in de zin van het wel-
vaartsvoordeel dat dit hen oplevert. Een belangengroep maakt daarbij niet alleen
kosten om gunstige wetgeving tot stand te brengen, maar ook om de betreffende
wetgeving in stand te houden. Dit laatste kan een verder welvaartsverlies voor de
samenleving tot gevolg hebben. Een belangengroep zal derhalve slechts een lobby-
politiek bedrijven wanneer de kosten niet hoger zijn dan de opbrengst in termen van
het te verkrijgen welvaartsvoordeel. Daamaast zal een belangengroep ook rekening
moeten houden met andere belangengroepen die ook een succesvolle 'rent seeking'
nastreven.'"'

Vanuit de positie van de wetgever geldt dat, wanneer een politicus een bepaalde be-
langengroep bevoordeelt, hij ook rekening zal dienen te houden met belan-
gengroepen die door de betreffende regelgeving worden benadeeld. Voor een politi-
cus die streeft naar nutsmaximalisatie is immers alleen een toekomstige verkiezings-
overwinning van belang. Binnen de economische theorie wordt echter ook gesteld
dat een eventueel welvaartsverlies ten gevolge van wetgeving over een grote groep
zal zijn verspreid. Daarnaast zal de individuele consument over het algemeen onwe-
tend bhjven van bepaalde wetswijzigingen, terwijl hij er vermoedelijk ook geen na-
deel van ondervindt. Dit kan derhalve voor de wetgever aanleiding zijn om bepaalde
belangengroepen door middel van wetgeving blijvend te bevoordelen. De wetgever

,078 , -JE. 1983, p. 392; Ogus, Regulation, p. 70-71.
ie daarover Buchanan, in Toward a Theory of Rent-Seeking Society, p. 3-15, met name p. 7;

Tolhson,Kyklos, 1982, p. 575-602.
Holzh •**' °kjectieve aansprakelijkheid, p. 150; Ogus, Regulation, p. 71-73;
h < w " ™ 7 ^ ' ' '"'"'''"* rechtseconomie, p. 265-266; Utton, The Economics of Regulating
tussen bei Becker, QJE, 1983, p. 371-400, voor een analyse van de concurrentie
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gebruikt hierbij het argument dat regulering in deze gevallen het
dient, waarbij de consument of het slachtoffer er zeker niet slechter van"word! "*"

4 . 2 . CONCLUSIE 'PRIVATE INTEREST' THEORIE ;;:

Concluderend kan worden gesteld dat, terwijl de 'public interest' theorie uitging van
een correctie van marktfalingen in het algemeen belang, binnen de 'private interest"
theorie een dergelijke correctie vaak resulteert in wetgeving die voornamelijk onda
invloed van private belangen tot stand komt. Daarbij gaat het niet meer alleenom
het falen van de markt, maar ook om het falen van de overheid die geacht wordt bet
algemeen belang te dienen. '°*' . . .

Bij de analyse van de 'public interest' theorie is het voorbeeld gegeven van de»
kelsluitingswetgeving, in het bijzonder het verbod voor de detailhandel om op zon-
dag handel te drijven."*** Binnen deze theorie kon voor dergelijke regulering geen
verklaring worden gevonden, omdat deze vooral is gebaseerd op morelewaardeneii
belangen en op patemalistische argumenten. De wetgeving die bepaalt dat aan de
openingstijden van winkeis beperkingen worden gesteld, kan echter ook onder in-
vloed van belangengroepen, zoals middenstanders of religieuze groeperingen, tut
stand zijn gekomen of worden gehandhaafd. Dit betekent dat een dergelijke vom
van regulering met behulp van de 'private interest' theorie kan worden verklaard,
terwijl dat in het kader van de 'public interest' theorie niet mogelijk was.'""

Een ander voorbeeld, waarin het belang van de 'private interest' theorie tot taring
komt, heeft betrekking op een aantal deregulerende maatregelen die de laatste jarcn
zijn uitgevoerd. Wanneer als gevolg van een dereguleringsproces de beschennmg
van de consument gehandhaafd kan blijven, zal de consument geen nadeel d a »
ondervinden. Voor de producenten kan deregulering echter negatieve gevolg

1080. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 150: 'Vaak wordt de vlag van tat*
gemeen belang' gebruikt om de lading van de welvaartsoverdracht te dekken'. Zieookw
Economics of Regulating Industry, p. 21.

1081. Faure en Van den Bergh, Objectieve aansprakelijkheid, p. 149.
1082. Zieparagraaf2.2 van dit hoofdstuk.
1083. De Bijl en Van Damme, Regulering en zelfregulering in markten met

1997, p. 24, tonen aan dat de nieuwe winkeltijdenwet in Nederland, die op 1 ^
kracht werd, een voorbeeld is van regulering die met behulp van de 'private interest ^
worden verklaard. De verruiming van de openingstijden kwam daarbij vooral tot s ^
vloed van de lobby van consumenten en het grootwinkelbedrijf, terwijl de vak «<# ^
kleine zelfstandigen voor handhaving van de status quo waren. Zie ook Jaffer *" '^m.
Economics of Legal Regulation, p. 169-183, die een vergelijkbare verklannggev^ ^ ^
standkoming van een ruimere winkeltijdenwet in Engeland in 1985. Van den ^
nomics of Ugal Regulation, p. 185-205, stelt dat de regelgeving ten aanzien van
(vestigingswetgeving) in Belgie vooral moet worden gezien als het resultaat van
goed georganiseerde belangengroepen, in het bijzonder de middenstand.
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nder andere in de vorm van een toename van de concurrentie, die zij juist via
lering trachten uit te schakelen. Een dereguleringsoperatie kan dus worden te-

ewerkt door de lobby van invloedrijke belangengroepen, die de bescherming
van de markt voor nieuwe toetreders wensen te behouden. Daar Staat tegenover dat
voor andere belangengroepen, die wel profiteren van deregulering, dit voordeel niet
opweegt legen de kosten van lobbying. Volgens Van Damme en De Bijl kan aan het
feit dat binnen bepaalde sectoren tegen deregulering wordt gelobbyd de conclusie
worden verbonden dat deze sectoren met de bestaande wetgeving nog altijd
monopoliewinsten maken. •- .-•••• •.-. j

4.3. KANTTEKENINGEN BU DE 'PRIVATE INTEREST" THEORIE ^ -,,.j>\. 3 >^j ,, j

Evenals bij de analyse van de 'public interest' theorie is gesteld,'"" kan ook de 'pri-
vate interest' theorie geen zelfstandige verklaring geven voor de totstandkoming van
bepaalde wetgeving. Er zijn immers vele vormen van regulering die in hun toepas-
sing weer te zeer afhankelijk zijn van allerlei andere factoren, zoals tijd, informatie-
kosten en de ruimte op de toepasselijke markt. In de kritiek op de 'private interest'
theorie wordt verder gesteld dat hierin het eigen belang van de politicus te eng wordt
geinterpreteerd en tegelijk wordt geassocieerd met welvaartsmaximalisatie. Daar-
door kan deze theorie beter worden toegepast op goed georganiseerde belangen-
groepen, zoals de industrie, dan op individuele politici en burgers."^* Daarnaast spe-
len bij individuele burgers en politici ook andere, meer ideologische en morele
waarden, een rol waarmee de economische analyse veelal geen rekening houdt.
Wanneer het economische model van de politieke markt wordt uitgebreid met een
breed scala aan persoonlijk motieven, zal derhalve aan de voorspellingen minder
waardetoekomen.'°"

Het voorgaande brengt mee dat bij overheidsregulering een gezamenlijke toepassing
van de 'public interest' theorie en de 'private interest' theorie wenselijk is. Dit is van
belang om de uiteindelijke beweegredenen die aan het overheidsingrijpen ten grond-
s'ag liggen te kunnen verklaren. Beide theorieen kunnen elkaar aanvullen: tezamen
nebben zij een hogere verklärende waarde."*"*

De Bijl en Van Damme, Regulering en zelfregulering in markten met kwaliteitsonzekerheid,
. p 22-24, met empirische voorbeelden ten aanzien van de nieuwe (Nederlandse) vesti-

' W * " * ™ " ? ™ ** *™^"'Jdenwet. Anders: Ogus, Regulation, p. 75, die meent dat noch de
P ic interest' theorie, noch de 'private interest' theorie kan worden gebmikt om het proces van
deregulenngte verklaren.

^ Zie paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.

! in Ogus,

p. 73-74
, Regulation, p. 75
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Binnen het kader van de "public interest' theorie is bijvoorbeeld naar een
gezocht voor veiligheidsregulering in het algemeen belang. Hierbii stond d •
malisering van de welvaart voorop. Met het uitvaardigen van veiligheidsre r *
kunnen echter ook bepaalde belangengroepen worden bevoordeeld. Dii betek "2
veiligheidsregulering naast het corrigeren van bepaalde marktfalingen, external
ten of informatietekorten, ook de winsten van de producenten verder kan verho

• •• :•.;•.•, Sir«-'.- j ! ( c i f < ! 7 B i ; n?.--^ it»-;nK)r>S:at)l

5. Veiligheidsregulering en de concurrentie tussen
belangengroepen

In het kader van het algemeen belang ('public interest') kan de overheid overgaanw
de invoering van bijvoorbeeld veiligheidsregulering. Wanneer dergelijke regular
rechtstreeks van invloed is op de belangen van de industrie, zal deze ziehdaarmojp-
lijk eerst tegen verzetten ('private interest'). Een bepaalde belangengroepkanookw
de conclusie komen dat de invoering van veiligheidsregulering niet kan worda
voorkomen. Zij zal daarbij wel trachten invloed uit te oefenen om het wetgevings-
proces zoveel mogelijk in haar voordeel te beslechten. Door middel van een der̂
lijke lobbying kan worden bereuet dat de regulering niet te strikt wordt, waanns
wordt voorkomen dat zij negatieve gevolgen heeft voor de winst van de industra.
Hierop geldt een aantal uitzonderingen.

In de eerste plaats pleiten industriele belangengroepen niet altijd voor minder strikte
regulering. Zij kunnen bijvoorbeeld akkoord gaan met strengere regulering, warn
zogenaamde 'grandfather clauses' zijn opgenomen. Met behulp van deze clausules
worden uitzonderingen gemaakt voor bestaande bedrijven in de markt, voor w
derhalve de 'oude', minder strenge, regeis blijven gelden. De nieuwe toetreders toi de
markt zijn echter wel onderworpen aan de nieuwe strenge regulering. DaamaS
zullen niet alle ondernemingen binnen een bepaalde industrietak in gelijkemte«
de nieuwe regulering profiteren. Dit betekent dat sprake is van een herverdelingvu
de welvaart tussen de concurrerende ondernemingen in de betreffende indust*
tak.'°*>

In de tweede plaats hangt de keuze voor lobbying bij de industrie af vandepo «
macht die de betreffende belangengroep binnen de markt bezit. In dat kader̂ di
de industriele lobbygroepen rekening te houden met zogenaamde 'countervail"»

1089. Maloney and McCormick, JLE, 1982, p. 101; Van den Bergh, in The Economics o
lation.p. 197; Ogus, Regulation, p. 169 en 172; Faureen Van den Bergh, ObjecOe
lijkheid, p. 163.

1090. Maloney and McCormick, JLE, 1982, p. 100-108. Ogus, Regulation, p. i ^ ^ ^
van bepaalde milieustandaarden voor grotere ondernemingen ('economics o -f*^, jg,«»-
logische kennis) goedkoper is dan voor kleinere ondernemingen, waardoor e
currentievoordeel verkrijgen.
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• '°" Dit zijn belangengroepen, die in het kader van het algemeen belang, met
S s t r i e concurreren ten behoeve van voordelige wetgeving. Naast de eerder ge-

mde belangengroepen, zoals consumenten en milieubeschermers, kan daarbij
wrden gedacht aan een derde type belangengroep die op de politieke markt latent
eenrolkanspelen. ,»*..-ut:^j../ , * R S -

Deze zogenaamde 'shadow interest* groep""* kan worden beschouwd als een 'ad hoc'
belangengroep die pas ontstaat wanneer zieh een bepaalde gebeurtenis voordoet of
kanvoordoen, bijvoorbeeld een ongeval waarbij veel slachtoffers vallen. Indien deze
slachtoffers zieh vervolgens in groepsverband organiseren, kunnen zij door middel
van een aansprakelijkheidsvordering tegen de schadeveroorzakers mogelijk indirect
invloed uitoefenen op toekomstige veiligheidsregulering. Deze slachtoffergroepen
gebruiken derhalve veeleer het rechtssysteem in plaats van de politieke lobby om
een strengere veiligheidsregulering te bereiken. Hieruit kunnen vervolgens 'ad hoc'
belangengroepen ontstaan die, ten behoeve van een bescherming van toekomstige
slachtoffers, wel direct invloed trachten uit te oefenen op toekomstige veiligheidsre-
gulering.'""

Binnen de welvaartstheorie is de nadruk gelegd op het conflict tussen de veroor-
zakers van externaliteiten en de slachtoffers daarvan. Ten aanzien van bepaalde ex-
teraaliteiten, bijvoorbeeld milieuvervuiling, kan het voorkomen dat de belangen van
producenten en slachtoffers samenvallen. In het kader van de economische regule-
ringstheorie kan milieuwetgeving zelfs leiden tot de vorming van een coalitie tussen
producenten en slachtoffers. Voor de slachtoffers geldt daarbij dat gestreefd moet
worden naar een vermindering van de externaliteit, in casu milieuvervuiling. De pro-
ducenten kunnen ook instemmen met een vermindering van de vervuiling, zolang dit
niet ten koste gaat van hun winstmarge. Met behulp van bijvoorbeeld een 'grandfa-
ther clause' kan de toegang tot de markt worden beperkt. Hierbij worden de reeds
aanwezige producenten uitgezonderd van de strengere milieuwetgeving, terwijl
meuwe toetredende producenten hier wel aan zijn onderworpen."***

Samenvattend kan worden gesteld dat bij de totstandkoming van bijvoorbeeld vei-
ligheidsregulering wordt gestreden tussen belangengroepen, die het algemene prin-
«pe van regulering accepteren, maar vooral de omvang van regulering wensen te

ie ecker, QJE, 1983, p. 376-391, voor een algemeen kader ten aanzien van concurrentie tussen
Miangengroepen. Zie ook Hahn, Public Choice, 1990, p. 21-47, die ingaat op de concurrentie

sen industries belangengroepen en ideele belangengroepen met betrekking tot mi-
neuregulering.

W2. Zie hierover Keenan and Rubin, IRLE, 1988, p 21 -36 * • - '"•
^ N«nan and Rubin, IRLE, 1988, p. 22-25

Maloney and McCormick, JLE, 1982, p. 99-100; Stigler, BJE, 1971, p. 3; Peltzman, JLE, 1976,
. Mann, Public Choice, 1990, p. 27-28; Ogus, Regulation, p. 173.
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veranderen. De producenten willen winst blijven maken en pleiten daarbi
gangsbeperkingen."*" De belangengroepen die meer voor de slachtoffe T"*"

l i b
toff

streven naar een strengere regelgeving ten behoeve van een betere besch '
Voor de overheid geldt daarbij dat een juist evenwicht moet worden gevonden
sen de verschillende belangen, waarbij zij met het oog op een mogelijke herverkk
zing beide groepen tevreden zal moeten stellen."** De aanwezige concunentietig.
sen belangengroepen betekent overigens niet dat het lobbyproces altijd tot een ne
tief eindresultaat zal leiden. De belangengroepen dienen elkaar daarbij zoveelmo»
lijk in het evenwicht te houden. Becker stelt, als representant van de Chicago-sc3
dat er bij het lobbyproces geen sprake is van alles of niets, waarbij de meerderheid
duidelijk wint en de minderheid duidelijk verliest. De concurrentie tussen belangen-
groepen kan volgens hem leiden tot een efficiente uitkomst, hoewel sommige gn*.
pen nadeel van bepaalde wetgeving zullen ondervinden.""'

6. Toetsing 'public interest' en 'private interest' aan de
verkeersveiligheid

Met betrekking tot de regulering van de verkeersveiligheid kan worden gesteld dal
de overheid met verschillende belangen rekening dient te houden. Aan de ene zijde
van het lobbyproces bevinden zieh de verzekeraars en de autofabrikanten die streva
naar winstmaximalisatie. Aan de andere zijde staan de belangengToepen die opta-
men voor de potentiele verkeersslachtoffers. In deze paragraaf zal allereerst worden
nagegaan welke belangen respectievelijk verzekeraars, autofabrikanten en de ver-
keersdeehiemers zelf in het algemeen nastreven en waarvoor zij mogelijkerwijs zul-
len gaan lobbyen (paragraaf 6.1). Vervolgens zal, met behulp van een aantal voor-
beelden, de werking van het lobbyproces en de rol van de hiervoor genoemde acto-
ren daarbij worden toegelicht (paragraaf 6.2). •'

. . ; • . ; ! - • : :

1095. Maloney and McCormick, JLE, 1982, p. 109-121 geven empirisch bewijs voor de strilmg
veiligheidsregulering de winsten van de industrie kan verhogen. • to bete!

1096. Van den Bergh, in The Economics of Legal Regulation, p. 200, stelt dat politic! met in W ^
van ein enkele belangengroep regelgeving zullen uitvaardigen, maar een evenwic ^
waarin de marginale voordelen voor henzelf ook een rol zullen spelen. ZieookOgus,
on, p. 171-173 tenaanzien van 'standard-setting'bij milieuwetgeving. visit»«*

1097. Becker, QJE, 1983, p. 373, 386 en 389. Dit wordt in het algemeen beschouwd als de ^
Chicago-school. Anders: Tollison, Kyklos, 1982, p. 593-594; Crew and Rowley, ^
1988, p. 49-67; Ogus, Regulation, p. 72-73, die stelt dat de Kaldor-Hicks « ^ ™ ^ ^
geving via het democratisch proces kan worden bereikt, wordt gedwarsboomd
van belangengroepen, waardoor uiteindelijk de minderheidsbelangen prevaleren.
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61 DE INVLOED VAN VERZEKERAARS, AUTOFABRIKANTEN EN 35 K #

" SLACHTOFFERCROEPEN r-H..-:ü^ s w , ; . ^ . ' ÜBV-W«.-V

Voor de verzekeraars als belangengroep geldt dat zij waar mogelijk zullen lobbyen
voor regulering die de toegang tot en daarmee de concurrentie op de markt beperkt.
Dit kan, afliankelijk van het type regulering, verschilfende vormen aannemen. Ener-
zijds kunnen door de verzekeraars bepaalde vormen van regulering wel worden ge-
accepteerd, op voorwaarde dat de toegang tot de markt niet te mim wordt."™ Daar-
bij kan worden gedacht aan standaard verzekeringsvoorwaarden die door de over-
heid aan de markt worden opgelegd. Een dergelijke maatregel zal door de bestaande
verzekeraars direct worden doorgegeven aan de consument, die nu weinig keuzemo-
gelijkheden heeft. Daarnaast zorgen deze standaardvoorwaarden ervoor dat de con-
currentie van eventuele nieuwe toetreders tot de markt kan worden beperkt of zelfs
uitgesloten. Anderzijds kunnen verzekeraars zelf de concurrentie beperken of uit-
sluiten door middel van standaard polisvoorwaarden of andere onderlinge afspraken.
Dergelijke contracten wekken de indruk dat de marktwerking wordt verruimd, maar
in werkelijkheid wordt de concurrentie van eventuele nieuwkomers sterk beperkt en
de reeds op de markt aanwezige verzekeraars kunnen derhalve nun streven naar
winstmaximalisatie blijvend handhaven.

De belangen van de autofabrikanten hangen, evenals bij de verzekeraars, samen met
het streven om zowel de toegang tot als de concurrentie op de markt te beperken.
Wanneer autofabrikant A ten opzichte van fabrikant B een technische voorsprong
bezit, bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid van auto's, zal A trachten om via
het lobbyproces zijn voorsprong te handhaven. Fabrikant A zal in dat kader kunnen
pleiten voor strengere veiligheidsregulering, waarbij de techniek waarover hij reeds
beschikt via regulering verplicht wordt gesteld. Daarbij worden tegelijk zijn belan-
gen ten opzichte van andere fabrikanten versterkt. Met behulp van de 'grandfather
clauses', kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de nieuwe veiligheidsregulering
voor fabrikant A te strikt wordt. Wanneer de betreffende uitzondering bestaat uit de
handhaving van de 'oude' minder strenge veiligheidsregels, kan dit in het voordeel
werken van fabrikant A. Nieuwe toetreders tot de markt, bijvoorbeeld autofabrikant
C, zijn dan wel onderworpen aan de nieuwe strengere veiligheidsregulering. Voor de
reeds op de markt aanwezige fabrikant B, die een technische achterstand heeft, zal
oe nieuwe veiligheidsregulering niet voordelig zijn. Hij zal nog steeds kosten moe-
«nnaken om aan de 'oude' veiligheidsregulering te voldoen. Fabrikant B zal der-

ve tegen de nieuwe strengere veiligheidsregulering ageren om te voorkomen dat

1098.
-„..

Op Europe« niveau is hier bijvoorbeeld uitvoering aan gegeven door middel van een verorde-
EG* ÜÜT™ *"^eringsmaatschappijen worden vrijgesteld van het kartelverbod van artikel 85
1992 T * ! ' ^"°"k" ' "8 van 21-12-1992 3932/92, EG-publikatieblad L 398/7 van 31 december
v«™. *" ^*" *"*" ^ergh, NJB, 1993, p. 261-267 voor een kritische analyse van deze
vworden,ng.Zieookparagraaf5.3vanhoofdstuk6. . - , • - . . - , , ^ r > = , . wu.V.
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zijn technische achterstand verder toeneemt en zijn marktaandeel daalt Fah Tr
profiteert derhalve ten voile van de nieuwe veiligheidsregulering. ZijnmarktaaJ*
zal verder kunnen toenemen en de toegang tot de markt wordt door de nieuwe
lering verder beperkt.'"" »*,.<• -.<• M? .,>; ,.>;,• c-u - v ^ s - ^ s s g

Tegenover de belangengroepen van verzekeraars en autofabrikanten bevinden ad
de belangengroepen die opkomen voor de verkeersdeelnemer in het algemeenenha
verkeersslachtoffer in het bijzonder. De organisaties die opkomen voor de belangen
van de automobilist zullen pleiten voor regulering die de auto's veiliger raoet makes.
Daamaast zullen zij lobbyen voor regulering die de mobiliteit van de automobilist
moet verbeteren en die bijvoorbeeld het fileprobleem terugdringt. De belangengroe-
pen die vooral aandacht wensen te geven aan de slachtoffers van een verkeersonge-
val zullen, ten behoeve van een verdere bescheiming van deze slachtoffers, lobbytn
voor strengere veiligheidsregulering, waaronder ook veiliger auto's.

Het voorgaande brengt niet mee dat in algemene termen kan worden gesteldwatin
een concrete situatie het resultaat zou zijn van de invloed van de beschreven belao-
gengroepen voor de inhoud van de veiligheidsregulering. Dat zal onder meer aflat
gen van de effectiviteit van de verschillende belangengroepen alsook van hun rela-
tieve kracht. Daarnaast zijn andere factoren van betekenis, zoals het organisan'e-
vermögen van de betrokken belangengroep en de informatiekosten voor het publiek
om de 'rent seeking' te achterhalen."°°

6.2. DE VERKEERSVEILIGHEID EN HET LOBBYPROCES: TOEPASSINGEN

Wanneer autoverzekeraars op een sterk geconcentreerde verzekeringsmarkt opere-
ren, zullen zij pleiten voor strengere veiligheidsregulering om het morele risico van
roekeloze chauffeurs beter te kunnen controleren. De belangengroepen vanverkeos-
slachtoffers zullen, vanuit beschermingsoogpunt, echter ook belang kunnen hebba
bij dergelijke veiligheidsregulering. Een voorbeeld hiervan is een verplichte ver*
kering. Voor de autoverzekeraars biedt een dergelijke maatregel het voordeel dat,
mits er geen acceptatieplicht is, de vraag naar verzekering verplicht wordt gste
Bij de aanwezigheid van een verzekeringskartel kunnen de autoverzekeraars bmefr
dien de controle over de vraag- en aanbodzijde van de verzekeringsmarkt ban ^
ven, alsmede de concurrentie op en de toegang tot de markt beperken. e
groepen van verkeersslachtoffers zullen mogelijk ook pleiten voor een' ™P^
verzekering aan de zijde van de schadeveroorzaker. Wanneer een derge ij e

1099. Maloney and McCormick, JLE, 1982, p. 100-108. '
1100. Zie paragraaf 4.1.2.1 van dit hoofdstuk voor een beschrijving van de criteria ten

effectieve lobbying. Zie ook Meier, JRI, 1991, p. 700-713, voor een analyse
ming van verzekeringsregulering in de VS en de invloed daarop van de vetze
belangengroepen van consumenten.
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splicht bijvoorbeeld wordt gecombineerd met een regel van risicoaansprake-
hXid, is vanuit hun visie de vergoeding aan het verkeersslachtoffer optimaal ge-

y
Een tweede voorbeeld waarbij de belangen van autoverzekeraars en slachtoffer-
eroepen kunnen samenvallen heeft betrekking op bepaalde gedragingen van de au-
tomobilist, in het bijzonder opzet of dronken rijden. Autoverzekeraars zullen trach-
ten om dergelijke gedragingen van aansprakelijkheidsdekking uit te sluiten,'"" of-
wel deze via regulering verplicht te stellen om concurrentie op dat punt te vermij-
den De schadeveroorzaker zal nu ingeval van opzet zelf de schade aan het slachtof-
fer moeten vergoeden. Een autoverzekeraar kan met de genoemde uitsluitingen
voorkomen dat de schadelast stijgt en de winstmarges verwateren. Wanneer opzet of
dronken rijden niet in de verzekeringspolis wordt opgenomen kunnen autoverzeke-
raars, die opereren op een sterk geconcentreerde verzekeringsmarkt, hun invloed
aanwenden ten behoeve van strengere veiligheidsregulering om het morele risico
van de roekeloze chauffeur beter te kunnen controleren.

De verzekeraars kunnen binnen een geconcentreerde verzekeringsmarkt, ook zelf
initiatieven nemen, bijvoorbeeld met behulp van standaardpolissen, om de betref-
fende gedragingen uit te sluiten. Wanneer deze uitsluitingen voor iedereen gelden,
kan mogelijk de concurrentie van andere verzekeraars die dergelijke gedragingen
wel wensen te verzekeren worden beperkt of uitgesloten.

De belangengroepen van verkeersslachtoffers hebben er alle belang bij dat opzet of
dronken rijden ex ante wordt gereguleerd. Zij zullen derhalve hun invloed aanwen-
den om verkeersgedrag, waarbij de veroorzaker van een verkeersongeval onder in-
vloed van alcohol verkeert of anderszins roekeloos rijgedrag vertoont, te reguleren.

Uit het voorgaande volgt dat de belangen van verkeersslachtoffers en autoverze-
keraars kunnen samenvallen. Regulering van bijvoorbeeld opzet of dronken rijden
kan vanuit 'public interest'-perspectief de efficientie bevorderen, waarbij een betere
preventie van verkeersongevallen mogelijk wordt. Voor de autoverzekeraars zal
dergehjke regulering de mogelijkheden tot een controle van het morele risico verbe-
teren en de concurrentie op de markt verder kunnen beperken.

lade derde plaats kan ook de automobielindustrie belang hebben bij bepaalde regu-
™g- Op Europees niveau heeft Duitsland bijvoorbeeld lang getracht om de invoe-
brihT " ° ^talysator ™<* auto's verplicht te stellen. Aangezien de Duitse autofa-

" reeds met een katalysator werkten, zou dit hen, naast een technische voor-

|J' Zichieroverparagraaf5.3vanhooMstuk6. ' - • • - : ^ wl fc^J . ;» - ^ •
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sprang, ook een economisch voordeel kunnen opleveren ten opzichte van A*.
tofabrikantenbinnen de Europese Unie. ' '", ._,.. , , , , , . , ^ *

Een vierde voorbeeld, waarbij de invloed van belangengroepen een rol speelt heeft
betrekking op het mogelijk ontstaan van een crisis binnen de markt voorautove
keringen. Een dergelijke crisis zal zieh kunnen voordoen bij een zeer sterke toe "*
van de autopremies, bijvoorbeeld in een dichtbevolkte regio waarbinnen het aanal
verkeersongevallen sterk is gestegen. Dit kan leiden tot een politieke lobby voor
hervorming van de verzekeringsregulering. De overheid heeft daarbij echter te n*
ken met conflicterende belangen. Aan de ene kant bevinden zieh de autoverzeb-
raars die bijvoorbeeld een beperking van de aansprakelijkheid wensen om de kosta
te kunnen verminderen. Aan de andere kant staan de consumenten van een verzeb
ringspolis, die geen hoge premie willen betalen en ook de macht van de verzeke-
ringsmarkt beperkt willen houden.' "* a;ai& i.;i.,i •>' vfe ß

Naar aanleiding van het voorgaande kan de vraag worden gesteld welke positiei
overheid vanuit een 'public interest' perspectief kan innemen met betrekking toi de
regulering van de verkeersveiligheid. Daarbij dient te worden vooropgesteid dat de
effecten van lobbying mede aihankelijk zijn van de omvang en de samenstelüng vm
een öe/angengroep. De öei'angen van veriteerssfacftfoi'rers zijn öijvooröeei'cf over ear
grote groep verspreid, terwijl de belangen van de autofabrikanten en de autoveizeke-
raars meer zijn afgebakend. Dit kan gevolgen hebben voor de invoering vanbepaal-
de vormen van veiligheidsregulering in het verkeer.

Vanuit het oogpunt van slachtofferbescherming kan de overheid bijvoorbeeld het
voornemen hebben om een regel van risicoaansprakelijkheid gecombineerd met
strengere veiligheidsstandaarden voor auto's in te voeren. Deze maatregelen zuia
worden toegejuicht door de belangengroepen van verkeersslachtoffers. Deze groe-
pen hebben weliswaar veel invloed, maar zij zijn over het algemeen siecht georgaa-
seerd. Door hun grote omvang zijn de kosten hoog, waardoor het voor slacbtoffer-
groepen moeilijk kan zijn om het lobbyproces ten gunste van een strengere veilig-
heidsregulering te keren. Daamaast geldt dat de voordelen van deze veiligheidsregu-
lering veelal over een grote groep zijn verspreid.'"" =of ft •.=& ?-

De oppositie tegen strengere veiligheidsregulering is mogelijk afkomstig van
fabrikanten en autoverzekeraars. Zij zullen pleiten voor een afzwakkingvan
strengere veiligheidsregulering om hun marktpositie te kunnen behouden. D

1103. Zie Van den Bergh, Faure en Lefevere, in U w and Economics o ^
1104. Zie Zycher, Regulation, 1990, p. 67-77. Hieruit bleek dat, ten gevolge van een c^

markt voor autoverzekeringen, de individuele burger invloed kon uitoefenen op
ming van bepaalde regulering.

1105. Zie Ogus, Regulation, p. 70-71 en paragraaf 4.1.2.1 van dit hoofdstuk. ....
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hinnen bijvoorbeeld autofabrikanten, die nog niet over de vereiste expertise be-
schikken, mogelijk met succes gedaan krijgen dat de overheid een tijdelijke subsidie
beschikbaar stelt om de eventuele aanloopverliezen te compenseren. Ten behoeve
van de bescherming van de autoverzekeraars kan de overheid de effecten van een
reeel van risicoaansprakelijkheid afzwakken door deze te koppelen aan een verplich-

* , . 1106

t e v e r z e k e n n g . . . = , , , _ - . : ; . : , > - , . ;• • , •, - , s , ••. -..

De overheid zal echter, ten behoeve van een mogelijke herverkiezing, ook rekening
willen houden met haar eigen belangen. Daarbij kan een verantwoordelijk politicus
de neiging vertonen de belangen van verkeersslachtoffers te laten prevaleren, omdat
zij een groter potentieel electoraat vormen.

Concluderend kan worden gesteld dat binnen het lobbyproces ten aanzien van het
verkeersongevallenrecht sprake is van sterk conflicterende belangen die misschien
op een beperkt aantal onderdelen van wetgeving tot overeenstemming kunnen wor-
den gebracht.

,;i>jy-r •-

& Ogus, Regulation, p. 172, met betrekking tot milieustandaarden.
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Hoofdstuk 8: Algehele schematische conclusie van het
economisch model ^ ' ; ;

1. Inleiding ^ »MS

In de voorgaande drie hoofdstukken is een uitvoerige beschrijvrng gegeven van drie
juridische instrumental, namelijk aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregu-
lering, die tezamen het economisch model van het ongevallenrecht vormen. Deze ju-
ridische Instrumenten zijn getoetst aan de centrale vraag of zij, al dan niet gecombi-
neerd gebruikt, in theorie kunnen leiden tot een optimale preventie van verkeerson-
gevallen en een optimale compensatie van verkeersslachtoffers.

In dit afsluitende hoofdstuk van de economische analyse zal worden nagegaan welke
combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering optimaal is.
Hierbij zal het reeds gemaakte onderscheid in ongevalskosten, namelijk de primaire
ongevalskosten (preventie), secundaire ongevalskosten (compensatie) en tertiaire
ongevalskosten (administratieve kosten) een centrale rol vervullen. Verder wordt in
dit hoofdstuk gebruik gemaakt van theses, waarvan voor de uitwerking en de bijbe-
korende literatuur zal worden verwezen naar de relevante paragrafen.

Inparagraaf 2 t/m 5 zullen de conclusies ten aanzien van aansprakelijkheid, verzeke-
ring en veiligheidsregulering beknopt worden weergegeven. Vervolgens zal worden
nagegaan welke factoren van belang zijn voor een gezamenlijke toepassing van deze
juridische instrumenten (paragraaf 6). In paragraaf 7 zal een aantal combinaties van
aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering worden getoetst aan de cen-
trale vraag van dit onderzoek. Tot slot van dit hoofdstuk zal in paragraaf 8 naar aan-
leiding van de economische theorie een aantal vragen worden geformuleerd die van
belang zijn voor de analyse van het empirisch onderzoek in deel III.

2. De economische analyse van verkeersongevallen: algemeen

1- De economische doelstelling van het verkeersongevallenrecht is de minimali-
senng van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen. Deze kosten
Hunnen worden onderverdeeld in primaire ongevalskosten (preventie), secundai-
! L P * ° * k ° (compensatie), en tertiaire ongevalskosten (administratieve

voor de economische analyse van het verkeersongevallenrecht
-theorema worden genomen. Dit is van toepassing wanneer een



klein aantal partijen, ingeval van een potentieel verkeersongeval doo
van onderhandelingen tegen läge transactiekosten tot een optimale'afs v
nen komen over de aan te wenden preventieve rnaatregelen.

3. Wanneer verkeersdeelnemers vreemden zijn tegenover elkaar is onderhandefe
vooraf alleen tegen hoge kosten mogelijk. Daardoor zullen de voorwaardem
het Coase-theorema niet van toepassing zijn en wordt een tussenkomst vanta
recht noodzakelijk om allocatieve efficientie te bereiken.'""

3. Preventie van verkeersongevallen (primaire ongevalskostea)

3.1. HET AANSPRAKELUKHEIDSRECHT

1. Zowel een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuld-
verweer als een gewone regel van foutaansprakelijkheid zullen de autobesnnirda
en de fietser aanzetten tot een optimaal zorgniveau. Bij de eerstgenoemde aan-
sprakelijkheidsregel zal het slachtoffer echter geen optimaal activiteitsniveau
aanwenden, terwijl dit bij een regel van foutaansprakelijkheid het geval is voor
de autobestuurder.'"" ^ ^

2. Bij de meeste verkeersongevallen kan een regel van risicoaansprakelijkheid met
een eigen schuldverweer een lichte voorkeur genieten. Daarmee wordt een gron
belang gehecht aan de gevaren van het autoverkeer en aan de rol van de autobe-
stuurder die bij deze regel eerder tot een optimaal activiteitsniveau kan worden
aangezet. De toevoeging van een absoluut eigen schuldverweer aan de zijde VJI
de fietser kan recht doen aan het gegeven dat een verkeersongeval een bilateral
karakter draagt, waarbij ook het slachtoffer (fietser) tot zorgvuldig gedrag dient
te worden aangezet.'""

3.2. EX ANTE VE1L1GHEIDSREGULERING IN HET V E R K E E R " "

1. Ten einde een optimale preventie van verkeersongevallen te bereiken isook«
toepassing van veiligheidsregulering noodzakelijk. Hoewel de autobestuurderrn
de fietser als direct betrokkenen in beginsel over meer informatie beschikw
omtrent het ongevalsrisico, kan voor sommige situaties gelden dat de wetgff
de betere informatie bezit. Met behulp van veiligheidsnormen, b ' J ™ ° " ^
aanzien van maximumsnelheid, fietsverlichting, alcoholgebruik en au

1108. Paragraaf 4 van hoofdstuk 4. -Tor >:j fi-_
1109. Paragraaf 6.3,6.4 en 8.2 van hoofdstuk 5.
1110. Paragraaf 9 van hoofdstuk 5.
H U . Paragraaf 3.3.2 van hoofdstuk 7.
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Im de overheid direct invloed uitoefenen op het ongevalsrisico waaraan de auto-

bestuurder en de fietser blootstaan. , . . , , . .

f Met betrekking tot deze veiligheidsnormen is het van belang dat de overheid
controle uitoefent op de naleving ervan en inbreuken ontmoedigt met behulp van
sancties. Financiele sancties zijn daarbij het meest effectief wanneer deze, in
verhouding tot het inkomen van de overtreder, een relatief läge omvang hebben
zodat voldoende afschrikking en geen negatieve herverdelingseffecten optreden.
Wanneer bepaalde financiele sancties onvoldoende effect hebben kan een gevan-
genisstraf worden opgelegd, hoewel hiermee hogere maatschappelijke kosten
zijn gemoeid. Altemarieve vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het innemen

£ van het rijbewijs, kunnen echter tegen lagere kosten worden toegepast.

3.3. AANSPRAKELIJKHEID EN VEILIGHEIDSREGULERING'"^ J ," ' 'T ' - / f; ;- .-.-.,ns"i

1. Een gecombineerd gebruik van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering is
.«• wenselijk om een optimale preventie van verkeersongevallen te kunnen bereiken.

Wanneer de autobestuurder en de fietser niet volledig zijn geinformeerd aan-
, gaande het ongevalsrisico, kan veiligheidsregulering, afhankelijk van de handha-

ving en controle, de informatie verder optimaliseren.

2. Wanneer de schadeveroorzaker een veiligheidsnorm overtreedt, kan dit gegeven
voor de rechter aanleiding zijn om de schadeveroorzaker aansprakelijk te houden

•t voor de eventueel ontstane schade. Indien daarnaast wordt uitgegaan van een lä-
ge pakkans bij verkeersovertredingen, kan aan het aansprakelijkheidsrecht even-
eens een belangrijke rol worden toebedeeld.

3. Een combinatie van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering ten behoeve van
de controle van het verkeersgedrag zal echter niet onder alle omstandigheden tot
een optimale uitkomst leiden. Bepaalde oncontroleerbare factoren zoals dagdro-
merij en een gebrek aan reflexen, evenals een onderschatting van de verkeersri-
sico's zijn daarbij problemen die niet volledig door veiligheidsregulering en aan-

-•; sprakelijkheid kunnen worden ondervangen.

4. Verzekering en compensate (secundaire ongevalskosten)

41- IWORMATIEPROBLEMEN

een verkeersdeelnemer zijn afkeer voor het ongevalsrisico afwentelt op een
»ar, ontstaat een tweetal informatieproblemen, namelijk morele risico en an-
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ti-selectie. Het eerste probleem kan worden weggenomen met ulp van
deeltelijke dekking of een eigen risico en een aanpassing van de polisvoo T
Het probleem van anti-selectie kan worden tegengegaan via een sterke diff
van goede en siechte risico's en met behulp van aanvullende maatregelen dU
goede risico's binnen de groep houden en de siechte risico's aanzetten totmeer'
vuldigheid. Beide informatieproblemen kunnen binnen een schadeverzekerinebt
worden beheerst dan bij een aansprakelijkheidsverzekering, waar ook rekeninBmw
worden gehouden met de gedragingen van derden.""

4 . 2 . EEN VERPLICHTE VERZEKERING -" -•'-• ,- ,

Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering is van belang om informatieproblmra
aan de zijde van de verkeersdeelnemer ten aanzien van het ongevalsrisico weg it
nemen. Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan daarnaast een goede rc-
medie zijn tegen de 'underdeterrence' die door de insolventie van de autobestuurder
wordt veroorzaakt, op voorwaarde dat de verzekeringsplicht samengaatmeteenef-
fectieve controle van het morele risico. Een alteraatief voor een verplichte aanspn-
kelijkheidsverzekering is een eerste partij verzekering aan de zijde van de schaden-
der, waarmee een betere controle van het morele risico en het proces van ami-
selectie mogelijk is.'"* •"••••'-:^*' ;.!•:• - > : • " v;'".i •;

4 .3 . CONCURRENTIE BINNEN DE AUTOVERZEKERINGSMARKT

De markt voor autoverzekeringen dient voldoende concurrerend te zijn omdevera-
keraar te kunnen aanzetten tot een juiste afstemming van de premie op het individi*
le ongevalsrisico van de autobestuurder. Door een individualisering van de pots-
voorwaarden kan zowel het morele risico als het proces van anti-selectie worden tf-
gengegaan."'*

k . • / • • • . - • ' " [ • : • ; • . - • ' • : . - . ; ' , • ; • • : • ; , . • • • ' - • • • - ' . • " - ' r ! a t

4 .4 . ALTERNATIEVECOMPENSATIEMECHANISMEN *-""

1. Wanneer de vergoeding via een systeem van aansprakelijkheid en verzekeru?
niet mogelijk is, hetzij vanwege insolventieproblemen, hetzij omdat voor bê u-
de risico's geen verzekeringsdekking kan worden afgegeven, kan een waanx«?-
fonds een goede aanvulling zijn ten behoeve van een optimale compensate
het verkeersslachtoffer." "

1113. Paragraaf4vanhoofastuk6.
1114. Paragraaf 5.1 van hoofdstuk 6.
1115. Paragraaf5.4 van hoofdstuk 6.
1116. Paragraaf 6.2 van hoofdstuk 6.
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Een schadeverzekering heeft als voordeel boven een aansprakelijkheidsver-
kenne dat een verzekeraar over meer directe informatie kan beschikken ten

van het individuele ongevalsrisico. Dit betekent dat bij een schadeverze-
ffd d

Mffiien van

kering tegen läge kosten de risico's kunnen worden gedifferentieerd, waardoor
ook een betere controle van het morele risico mogelijk is. Daamaast kan, afhan-
kelijk van de omvang van de verzekeringsdekking, aan het verkeersslachtoffer
een optimale schadeloosstelling worden gegarandeerd. Tenslotte kan met een

*• schadeverzekering een kostenbesparing worden bereikt doordat het slachtoffer
4 voor een snelle schadeafwikkeling een beroep kan doen op zijn eigen verzeke-

raar.""

3. In het kader van een zuivere no-fault verzekering, waarbij de aansprakelijkheid
geheel is afgeschaft, wordt enerzijds de schade van de inzittenden van het voer-
tuig, bestuurder en passagier, en anderzijds de schade van fietser en voetganger

* vergoed. Een no-fault verzekering geeft aan het verkeersslachtoffer een optimale
ffl compensatie, ongeacht de schuld van de schadeveroorzaker of de eigen schuld
fll van het slachtoffer." '* ;ö

4. Aangezien de schadevergoeding binnen een no-fault regime niet is gebaseerd op
i de aansprakelijkheid van de autobestuurder is een andere vorm van premiediffe-

rentiatie noodzakelijk om de problemen van morele risico en anti-selectie te
vermijden. Deze risicodifferentiatie kan ex ante worden gebaseerd op de indivi-

" duele eigenschappen en op het rijgedrag van de autobestuurder. Een ex post
-* premieaanpassing zal niet op basis van aansprakelijkheid kunnen worden uitge-
* voerd, maar kan worden gebaseerd op andere elementen, zoals op een strafpun-

tensysteem, het aantal verkeersovertredingen en het schadeverleden van de auto-
bestuurder.""

' ••'* - ^ . • • . ! . < : • ' . : : • ' ; - , - i « ';•.!.••.•••.:: •: --•'• • . - ? i v . ' - " 4 . ' - $ ? £ > j ? > . . . . £

4.5. HET REGRESRECHT

De uitoefening van regres heeft op het terrein van de preventie het voordeel dat de
ongevalskosten aan de schadeveroorzaker kunnen worden doorberekend. Wanneer
floor de wiste partij verzekeraar van de fietser regres wordt uitgeoefend op de aan-
sprakelyke autobestuurder of op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, kan deze laatste
™ ae pohsvoorwaarden invloed uitoefenen op de preventieve zorgvuldigheid van

mobestuurder. Daarnaast kan de aansprakelijkheidsverzekeraar verhaal nemen
p a k T l ? " " ^ ^ "*° °P™* ^ « r o ^ *<*uld. Deze laatste vorm van re-
echter H / ^ ° ^ " ^ controle van het morele risico worden beschouwd. Wanneer

ae administratieve kosten van regres hoger zijn dan de baten op het terrein
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van de preventie, kan worden gepleit voor een collectiverine van
u i 1120 ° "
bk

g
1120kostenbesparing te bereiken.

4 .6 . AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING :-. SU-H-

1. Wanneer wordt gekozen voor een regel van risicoaansprakelijkheid met een*.
,-! soluut eigen schuldverweer, zal de autobestuurder een aansprakelijkheHk.
v verzekering aangaan en zal de fietser, met het oog op de onzekerheid om&entde

zorgvuldigheidsnorm, een schadeverzekering overeenkomen. Bij risicoaansm.
kelijkheid kan een optimale compensatie aan de fietser worden gegarandeerd "•'

2. Wanneer echter wordt verondersteld dat de onzekerheid omtrent de zorgvul.
- digheidsnorm beter kan worden gecorrigeerd met een schadeverzekering dan rot
; een aansprakelijkheidsverzekering, ontstaat een lichte voorkeur voor een real

van foutaansprakelijkheid. Ten aanzien van de optimale compensatie geldt dat
t- bij foutaansprakelijkheid de fietser in beginsel schadeloos wordt gesteld via zija

eigen schadeverzekering. De autobestuurder zal in beginsel geen aansprakelijk-
heidsverzekering afsluiten (omdat hij immers steeds de door het recht vereiste

•': zorg zal aanwenden), tenzij hij zieh wil beschermen tegen vergissingen van de

rechter of van hemzelf, waardoor hij toch aansprakelijk zou worden gebou-

3. Een zuivere no-fault verzekering is geen aansprakelijkheidssysteem maar een
vergoedingssysteem. Hiermee kan een optimale compensatie aan de fietser wor-
den gegarandeerd, hoewel met de afschaffing van de aansprakelijkheid de coo-
trole op de zorgvuldigheid van de fietser wegval t .""

5. Administratieve kosten (tertiaire ongevalskosten)

5.1. AANSPRAKELUKHEIDSREGELS

In het economisch model wordt gesteld dat een regel van risicoaansprakelijkbeid
met een absoluut eigen schuldverweer tot meer procedures zal leiden aangeaenn»-
gelijk elk verkeersongeval tot een gang naar de rechter leidt. Bij eenP""*"*
van foutaansprakelijkheid zal alleen een procedure worden aangespannen, orodâ
automobilist in beginsel minder dan de efficiente zorg heeft aangewend. Tijdens ^
gerechtelijk geschil zal echter de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm voor ^
tomobilist en fietser kostenverhogend werken, terwijl dit bij een risicoaansp

1120. Paragraaf7.5 van hoofdstuk 6. - . - - - •
1121. Paragraaf 7.3.2 van hoofdstuk 6. . ; ;>• . .>«> .*>*•<««
1122. Paragraaf 7.3.3 van hoofdstuk 6. ••*"*•
1123. Paragraaf 8.1 van hoofdstuk 6. •n-< «• - • •



/̂«Aefe 5cAOTflrt«*e COMC/IÜ«? van Aef econorowcA mo&/ 349

li kheid met een absoluut eigen schuldverweer alleen voor de uitgeoefende zorg van
de fietser geldt. Wanneer derhalve een hoger belang wordt gehecht aan een bespa-
nne op de informatiekosten (onderzoek door de rechter), gaat de voorkeur uit naar
een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer. Een regel van
foutaansprakelijkheid zal prevaleren wanneer de minimalisering van de gerechtskos-
ten als doelstelling wordt gehanteerd.

5 2 . AANSPRAKELIJKHEID EN VEILIGHEIDSREGULERJNG :»<• J k i s i ••<••: i i k>>:

1, Met betrekking tot de keuze hissen veiligheidsregulering en het aansprake-
* lijkheidsrecht geldt dat bij aansprakelij kheid enkel kosten worden gemaakt wan-

neer zieh een verkeersongeval heeft voorgedaan. Deze kosten zijn laag omdat
een verkeersongeval zieh niet frequent voordoet. Daarnaast kan een verdere kos-
tenbesparing worden bereikt wanneer het aantal schikkingen hissen partijen het
aantal rechtszaken overstijgt. "*'

2. Bij veiligheidsregulering worden kosten gemaakt ongeacht of zieh een verkeers-
^ ongeval voordoet. Deze kosten worden over de gehele gemeenschap verspreid.
$ Daamaast worden kosten gemaakt ten behoeve van een controle van de veilig-
^ heidsnorm. Wanneer de overheid echter beschikt over relevante informatie die de
* direct betrokken partijen ontberen, kan een besparing op de kosten worden be-

reikt""

5.3. AANSPRAKELIJKHEID EN V E R Z E K E R J N G " " . ,

1. Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer kan
bij de aanwezigheid van een verzekering hoge kosten meebrengen, wanneer door
de fietser meer schadeclaims bij de automobilist of diens aansprakelijkheids-
verzekeraar worden ingediend. Als gevolg van de aanwezigheid van een absoluut
eigen schuldverweer kan echter een kostenbesparing worden bereikt, indien de
fietser eerder een beroep doet op zijn eigen schadeverzekeraar, hoewel ook
daarmee administratieve kosten zijn gemoeid.

Een regel van foutaansprakelijkheid kan in combinatie met een verzekering tot
oge kosten leiden. Wanneer de verzekeraars onderling niet tot een schikking

de z w * * * * ** *°"*™ ingeschakeld, die opnieuw een onderzoek naar
keihrid ™° ** automobilist en de fietser moet verrichten. Bij onze-

omtrent de zorgvuldigheidsnorm zal het slachtoffer mogelijk eerder een

lijj- ^8raaf'2-3vanhoofdstuk5. „
1126.

"" I van hoofdstuk 6.
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- beroep doen op zijn eigen schadeverzekering, hetgeen echter
kosten meebrengt.

3. Een zuivere no-fault verzekering is het minst dure systeem, omdat de
sprakelijkheid is afgeschaft en de afwikkeling van de schade geheel via d ^"
fault verzekeraar van de autobestuurder verloopt zodat in beginsel geen eer I
telijke kosten worden gemaakt. Daamaast kunnen ook de kosten van control
voor de no-fault verzekeraar ten behoeve van een premieaanpassing lagera"'
Daarbij is veelal geen onderzoek naar de aansprakelijkheid mogelijk, hoewel ook
de controle van het morele risico gebaseerd op het schadeverleden van de auto-
bestuurder of de eventueel gemaakte verkeersovertredingen kosten meebrengt

6. Aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering
gezamenl i jktoegepast --' '-" ' - ? - f *

In het voorgaande is in het kader van de economische analyse van verkeers-
ongevallen een aantal Stellingen geformuleerd met betrekking tot (een combnutk
van) aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering. Daarbij is met name
ingegaan op de verhouding tussen aansprakelijkheid en verzekering respectievelijl
aansprakelijkheid en veiligheidsregulering. In deze paragraaf zal een aantal additio-
nele factoren aan de orde komen die van belang zijn voor een gezamenlijk gebrai
van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering.

6.1. EEN GECOMBINEERD GEBRUIK VAN INSTRUMENTEN

Verzekering en veiligheidsregulering kunnen beide een aanvullende werking hebbec
op de informatietekorten bij de direct betrokken verkeersdeelnemers. Een autover-
zekeraar maakt gebruik van informatie omtrent bepaalde voorzienbare ongevalsri-
sico's, waarbij met behulp van statistische gegevens ten aanzien van verkeersonge-
vallen gedifferentieerde verzekeringspremies kunnen worden aangeboden. Een au-
toverzekeraar maakt daarnaast gebruik van regulering orn het morele risico te con-
troleren. Verzekering en veiligheidsregulering hebben echter wel een ander dod-
Verzekering is nodig ter bescherming van risicoaverse daders en voor de compensa-
tie van verkeersslachtoffers. Veiligheidsregulering is nodig om bepaalde infonnaw
beschikbaar te stellen waarover de direct betrokken verkeersdeelnemers met
schikken. Het aansprakelijkheidsrecht tenslotte blijft nodig voor een ex post conwj
van het gedrag van verkeersdeelnemers. De overheid kan immers niet alles regu»-
ren.

6.2. 'PUBLIC INTEREST" THEORJE , ; .-

Met behulp van de 'public interest' theorie kan worden verklaard
heidsregulering, in het algemeen belang, nodig kan zijn waar een sys
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rakelijkheid en verzekering niet werkt of waarbinnen bepaalde verkeersgedragin-
^nniet kunnen worden geregeld. Daarbij kan een ex ante veiligheidsnorm worden
^ evoerd, die van belang is voor zowel de rechter, ex post oordelend over de aan-
mrakelijkheid, als voor de verzekeraar ten behoeve van een ex post premieaanpas-
sL Daamaast kan de overheid bijvoorbeeld een regel van risicoaansprakelijkheid
invoeren met het argument dat autobestuurders een gevaar vormen voor de zoge-
naamde 'zwakke' weggebruikers, waarmee extra rekening dient te worden gehouden.
Voorts kan veiligheidsregulering van belang zijn in die gevallen waarvan bij ver-
keersdeelnemers sprake is van een onderschatting van het ongevalsrisico.

6.3. DE INVLOED VAN BELANGENGROEPEN -,., UM-fi<-<,-*. W Ä ^ r i - . ••

Het bestaan en de inhoud van de veiligheidsregulering wordt mede bepaald door de
aanwezigheid van belangengroepen die de betreffende regelgeving in him voordeel
trachten te beinvloeden. Binnen het kader van veiligheidsregulering in het verkeer
kan worden verwacht dat autoverzekeraars en autofabrikanten vooral de toegang tot
de markt willen beperken, terwijl belangengroepen van automobilisten pleiten voor
veiliger auto's en belangengroepen van verkeersslachtoffers streven naar een hoge
mate van slachtofferbescherming. Deze conflicterende belangen binnen het lobby-
proces kunnen maar op een beperkt aantal onderdelen van veiligheidsregulering tot
overeenstemming worden gebracht. Veiligheidsregulering behoeft derhalve niet al-
tijd tot een minimalisering van de ongevalskosten te leiden, in het bijzonder niet
wanneer deze regulering het resultaat is van een succesvol lobbyproces van invloed-
rijke belangengroepen. "** Dit is een belangrijk argument om het aansprakelijkheids-
recht (gecombineerd met verzekering) steeds een (aanvullende) rol te laten vervullen
tergarantie van de preventie door dader en slachtoffer.

6.4. ADMINISTRATIEVEKOSTEN .. -, - .„•„.", ' ! ' .̂ '.'. ' ."'•'["' ' • , . ' ! ' - ( ' .

Het voordeel van het aansprakelijkheidsrecht is dat dit instrument alleen wordt toe-
gepast wanneer zieh een verkeersongeval heeft voorgedaan, terwijl het ex ante toch
pnkkels tot preventie zal geven. De toepassing van het aansprakelijkheidsrecht kan
echter hoge gerechte- en procedurekosten meebrengen. Met behulp van veiligheids-
reguJermg, bijvoorbeeld ten aanzien van verkeerssituaties waarbij de wetgever over
ebetere informatie beschikt, kan echter worden voorkomen dat verkeersongevallen

DaarolT r * ^ * ° ™ ^ * ^ e *** aansprakelijkheidsrecht moet worden toegepast.
de l ™* **hulP van verzekering een kostenbesparing worden bereikt bij
raars heb? **° *™P"*elijkheid en de schade na een verkeersongeval. Verzeke-

en evenals de professionele rechtshulpverleners, zoals de (letselschade)

-̂  Paragraaf6vanhoofastuk
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advocatuur, veel ervaring met schaderegelen. Zij kunnen gezamenüjk een k
gerechtelijke procedure vermijden. , ..,.„.. , . V:J no-

7. Aansprakelijkheid, verzekering, veiligheidsregulering en de
optimale preventie en compensatie van verkeersongevallen

Vanuit de economische analyse kan worden gesteld dat ten aanzien van de optjmle
preventie en compensatie van verkeersongevallen geen 'first best' oplossing mogelfl
is. Dit hangt samen met de informatieproblemen, de invloed van belangengioepena
de administratieve kosten. In deze paragraaf zal derhalve een aantal 'second berf
combinaties van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering wordenbe-
sproken.

1. In de eerste plaats kan worden geopteerd voor een regel van risicoaansprake-
lijkheid met een absoluut eigen schuldverweer, waarbij aan de zijde van de auto-
bestuurder een aansprakelijkheidsverzekering aanwezig is en de fietser beschikt
over een schadeverzekering. Hierbij wordt verondersteld dat de invloed van de
autobestuurder op het ongevalsrisico hoger is dan die van de fietser. Veiligheids-
regulering is daarbij wenselijk op die terreinen die niet door aansprakelijkheid en
verzekering worden geregeld maar wel voor een additionele preventie kunra
zorgen mits de handhaving (sancties) goed wordt geregeld. Voorbeelden hiera
zijn de regulering van de maximumsnelheid, alcoholgebruik, autoveiligheid en
fietsverlichting, maatregelen met betrekking tot verkeersinstallaties en wegm-
richting en regelgeving (accijns, belasting) waarmee het activiteitsniveau van de
autobestuurder kan worden gereguleerd.

2. In de tweede plaats zou van de hypothese kunnen worden uitgegaan dat de in-
vloed van de autobestuurder en de fietser op het ongevalsrisico als meer gelijk-
waardig wordt verondersteld. Dit betekent dat kan worden gekozen voor een re-
gel van foutaansprakelijkheid gecombineerd met een aansprakelijkheidsvei»
kering (autobestuurder) en een schadeverzekering (fietser). Veiligheidsregulermg

' is daarbij noodzakelijk voor een verdere preventie van verkeersongevallen. maar
ook om het suboptimale activiteitsniveau van de autobestuurder beter te Kunnffl
sturen. '-'- ••'- -'^ ^

Met betrekking tot het onderscheid russen risico- en foutaansprakelijkheid oj
aanvullend te worden opgemerkt dat bij risicoaansprakelijkheid de fietser^ ̂
schade in beginsel vergoed krijgt van de aansprakelijkheidsverzekeraar v
autobestuurder. Bij foutaansprakelijkheid doet de fietser eerder een_WW
zijn eigen schadeverzekering met dien verstände dat hij hiervoor ze ep
betaalt. Voor de vraag of een verkeersslachtoffer (fietser) " P ^ J ^
compenseerd is het onderscheid russen risico- en foutaansprakelij e ^
van minder belang. Het is veeleer een distributionele kwestie wie
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d verzekering dient te dragen; onder beide aansprakelijkheidsregels kan echter
een verzekeringsdekking worden gevonden die compensatie aan het slachtoffer
biedt Hierbij geldt overigens de veronderstelling dat met een schadeverzekering
dezelfde schade wordt gedekt dan met een aansprakelijkheidsverzekering.

3 In de derde plaats kan worden gekozen voor een, via de private verzekerings-
markt, aangeboden no-fault verzekering aan de zijde van de autobestuurder, ge-
combineerd met een strikte veiligheidsregulering. Daarbij ligt de nadruk op een
optimale compensatie van zowel de fietser als de autobestuurder tegen de laagst
mogelijke kosten en wordt verondersteld dat de autobestuurder een grotere in-
vloed op het ongevalsrisico kan uitoefenen. Binnen een dergelijk systeem rust,
als gevolg van de afschaffing van de aansprakelijkheid, een belangrijke verant-
woordelijkheid bij de no-fault verzekeraar wat betreft de preventie van verkeers-
ongevallen. Deze zal ten behoeve van een controle van het morele risico maatre-
gelen moeten nemen die, los van de schuldvraag, het gedrag van de verzekerde
autobestuurder kunnen beinvloeden. Een strikte handhaving van de veiligheids-
regulering is noodzakelijk om het gedrag van de autobestuurder verder te sturen,
maar vooral ook om het niet-gemotoriseerde verkeer tot zorgvuldig gedrag aan te
zetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan het direct beboeten van verkeers-
overtredingen, bijvoorbeeld het rijden zonder licht of het negeren van een rood
verkeerslicht. In verband met de kosten van handhaving kan daarbij mogelijk al-
leen worden gekozen voor een steekproefsgewijze controle.

4. Een vierde optie, ten slotte, is een eerste partij no-fault verzekering voor alle
verkeersdeelnemers, waarbij de nadruk ligt op een optimale compensatie van alle
verkeersslachtoffers. De verantwoordelijkheid van de no-fault verzekeraar is bij
een dergelijk systeem meer gespreid en de controle van het morele risico kan be-
ter worden uitgevoerd, gegeven het eerste partij karakter van een dergelijke ver-
zekering. Een strikte handhaving van de veiligheidsregulering blijft ook hier
noodzakelijk om het gedrag van de verkeersdeelnemer verder te sturen.

8. Belangrijke toetsvragen voor het empirisch onderzoek

Naai aanleiding van de voorgaande theses en opmerkingen kan een aantal vragen

d«,l „ / ? ' ' ^ ' *™ behoeve van het empirisch onderzoek, in het volgende
™*i nader zullen worden uitgewerkt.

SlS uitoefenen op het gedrag van ver-

« n ? n d e r t ' i ^ ° ° ^ °P ^ voornoemde vraag bevestigend luidt, is daarbij dan
3. Op w i e ™ ^ P ^ l y k h e i d s r e g e l s van belang?

recht gedaa?" * ° " " ^°°"" * " ^ * ™ ™° aansprakelijkheid en verzekering
aan een optimale compensatie van verkeersslachtoffers?
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4. Wanneer wordt gesteld dat verzekering zowel de preventieve als conmen«
rol van het aansprakelijkheidsrecht heeft overgenomen, welke preventi **
regelen worden dan door autoverzekeraars genomen om het morele risicotfT*
troleren? °*

5. Wordt door autoverzekeraars voldoende gebruik gemaakt van een ex ante
miedifferentiatie en van een ex post controle van het verkeersgedrag?

6. Heeft de concurrentie binnen de markt voor autoverzekering een positieve
vloed op de preventie van verkeersongevallen?

7. Welke vormen van veiligheidsregulering worden gebruikt om het verkeersgednt
te beinvloeden en wat is het effect van deze maatregelen?

8. Zal de invoering van een no-fault verzekering leiden tot een stijging van het aa-
tal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers?

9. Welke voordelen heeft een no-fault verzekering ten opzichte van het am-
sprakelijkheidsrecht met betrekking tot de vergoeding van verkeersslachtoffas
en de administratieve kosten van het systeem? , •,,

' : ! : - 1 ' . .5 •

5t;



355

n ei HI- Het economisch model empirisch getoetst

Heel II van dit onderzoek is een theoretisch model ontwikkeld en gepresenteerd
, KPtrekkine tot de economische analyse van het verkeersongevallenrecht. In

hoofdstuk 8 is naar aanleiding van deze analyse en binnen het kader van de pro-
bleemstelling een aantal conclusies gepresenteerd, alsmede een aantal vragen ge-
formuleerd die in dit deel III empirisch zullen worden getoetst. Daarbij zal worden
onderzocht of het recht, in de vorm van aansprakelijkheidsregels, verzekerings-
voorwaarden en veiligheidsregulering van invloed kan zijn op het gedrag van de
verkeersdeelnemer. De centrale vraag die uiteindelijk ook in dit deel moet worden
beantwoord is welke combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheids-
regulering kan bijdragen aan een optimale preventie van verkeersongevallen en aan
een optimale compensatie van verkeersslachtoffers. Hierbij zal tevens worden nage-
gaan of de conclusies die naar aanleiding van het empirisch onderzoek worden ge-
maakt, overeenkomen met de theoretische conclusies van deel II of dat deze laatste
mogelijk aanpassing behoeven.

Het empirisch onderzoek zal bestaan uit een weergave en een kritische bespreking
van reeds beschikbaar onderzoeksmateriaal en niet uit eigen onderzoek, omdat dit
laatste binnen het bestek van dit onderzoek niet mogelijk is. Het onderzoeksmateri-
aal is onder andere afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada, Australie, Nieuw
Zeeland, Engeland en Nederland. Dit betekent dat het empirisch onderzoek mede
een rechtsvergelijkende component bevat. Daarbij zullen de verschillende rechts-
stelsels niet uitvoerig worden geanalyseerd, maar zal worden volstaan met een korte
uiteenzetting van het relevante rechtssysteem. Met het empirisch onderzoek wordt
sleeks beoogd om aan de hand van statistisch materiaal na te gaan of de juridische
instrumenten van invloed kunnen zijn op het gedrag van een verkeersdeelnemer, en
op de kosten van verkeersongevallen. Daarbij zal steeds worden nagegaan bij welke
van de theoretisch gemaakte veronderstellingen het empirisch onderzoek aansluiting
vindt. Een in dat kader verricht literatuuronderzoek heeft geresulteerd in een kleine
100-tal artikelen uit de periode 1975-1996 waarvan de statistische data de periode
1967-1992 beslaan.

De stnictuur van het empirisch onderzoek zal sterk aansluiten bij dat van het voor-
gaande theoretische deel. Dit betekent dat de drie instrumenten uit de probleemstel-
z w J T ^ ? - ^ " * ° ^ e n geanalyseerd. In de eerste plaats zal worden onder-
SDrak i l l ' ° T ^ voorhanden is voor de theoretische veronderstelling dat het aan-
« L 1 « * Preventief kan werken ten aanzien van bepaalde verkeersgedra-
mgen (hoofdstuk 10).

In de rweede nlaat H'
•oenemende b1 * ^™*^ ^ worden beantwoord of, in het kader van het
•ijkheidsreeel V**° ^*" ^^ verzekering, de preventieve werking van aansprake-

g s door verzekering wordt overgenomen. Dit betekent dat de aandacht
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voomamelijk zal uitgaan naar de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden r>
gen die daarbij in hoofdstuk 11 aan de orde komen, houden verband met d ff**
viteit van de controle van het morele risico, de mate van risicodifferentiatie endê
vloed van het regresrecht. Verder zal in dit hoofdstuk onderzoek aan de orde ko *
waarin de effecten van overheidsregulering op de werking van de verzekerinajlu
worden geanalyseerd.

In de derde plaats zal worden bekeken wat de invloed is van directe veilighnk.
regulering op het gedrag van een verkeersdeelnemer (hoofdstuk 12). Daarbij zal de
aandacht uitgaan naar de effecten van maatregelen die de passieve veiligheid van
auto's kunnen verhogen, zoals het gebruik van de autoveiligheidsgordel en de airbag.
Daamaast zal worden onderzocht wat de effecten zijn van bepaalde vormenvanvn-
keersregulering op het verkeersgedrag en het aantal verkeersongevallen, zoals ea
maximumsnelheid en het rijden onder invloed.

In de vierde plaats tenslotte, zal een overzicht worden geboden van de onderzoeksrc-
sultaten naar de effecten van de verschillende no-fault Systemen (hoofdstuk 13).
Daarbij zal worden onderzocht welke voor- en nadelen een no-fault verzekenng
heeft ten opzichte van het aansprakelijkheidsrecht op het terrein van de preventie, de
compensatie en de administratieve kosten.""

Na de voorgaande stapsgewijze behandeling, waarbij daar waar mogelijk reeds on-
derlinge verbanden zijn gelegd, zullen in hoofdstuk 14 de resultaten van het empi-
risch onderzoek worden teruggekoppeld naar de centrale probleemstelling. Daarb?
zal worden nagegaan in hoeverre een gecombineerd gebruik van de drie juridischt
instrumenten, binnen het kader van preventie en compensatie, wenselijk is. Aan de
hand van de conclusies van het empirisch onderzoek kan dan tevens de mag wor-
den beantwoord of een aanpassing van de theoretische conclusies van deel I noodza-
kelijk is.

; ; , ' ' • < : . \ H • • ; : . ; 5 " . . ' S i r - ,

" • . - ' i f J " - - ' s i » r . • • ' < * ; . j ;. ' ' • ' : - ' • " • - • ' ' ' "

1129. In paragraaf 6.4 van hoofdstuk 6 is reeds een theoretische uiteenzetting gegeven van

verzekenng.
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Hoofdstuk9: Verkeersongevallen: algemeen i ^
'. W . - - • • • * • • - • -

1. Inleiding i b^r

Alvorens de preventieve werking van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheids-
regulering nader empirisch te toetsen, zal in dit hoofdstuk eerst een aantal algemene
aspecten van verkeersongevallen aan de orde komen. Daartoe zal in paragraaf 2
worden aangevangen met een presentarie van een aantal statistische gegevens ten
aanzien van het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. Deze gegevens
hebben met name betrekking op landen die verderop in het empirisch onderzoek uit-
gebreider aan bod zullen komen. In paragraaf 3 zal een aantal studies worden geana-
lyseerd die meer specifiek het verkeersgedrag en het ongevalsrisico onderzoeken.
Daarbij zijn onder andere de volgende vragen van belang: Welke verkeersdeelne-
mers vormen een hoog ongevalsrisico? Hoe schat een verkeersdeelnemer bijvoor-
beeld zijn eigen ongevalsrisico in? In paragraaf 4 tenslotte, zullen de resultaten van
dit onderzoek worden vertaald naar de eerder gemaakte theoretische veronderstellin-
gen, waarbij tevens de vraag zal worden beantwoord welke middelen kunnen wor-
den aangewend om het verkeersgedrag te beinvloeden. u ' \ , - ' - . •««»»>

2. De cijfers omtrent verkeersongevallen • ' i/:

Zoals aangegeven zal het empirisch materiaal voornamelijk afkomstig zijn uit de
Verenigde Staten, Canada, Australia, Nieuw Zeeland, Nederland en Engeland, Bel-
gie en Frankrijk. In deze paragraaf zullen de cijfers omtrent verkeersongevallen van
deze landen met elkaar worden vergeleken, waarbij de verschillende rechtssystemen
derhalve in perspectief kunnen worden geplaatst. Voor de 'Europese' overzichtelijk-
heid zijn de gegevens van Denemarken, Duitsland, Zweden en Zwitserland toege-
voegd. - . ...

De cijfers die ten aanzien van verkeersongevallen en verkeersslachtoffers worden
gepresenteerd, zijn mede ontleend aan 'De statistieken van Verkeersongevallen in
tuiopa en Noord-Amerika', samengesteld door de Verenigde Nahes."** In dat kader
is hierna in een drietal tabellen een aantal algemene statistische gegevens tegen el-

ar afgezet. Bij elke label zal een körte inhoudelijke uitleg worden gegeven, waar-
«n analyse van de daarin opgenomen cijfers volgt. Ten aanzien van tabel 1 en 2
geprobeerd om de verhouding in de tijd uiteen te zetten, namelijk de periode tus-

> ' • • ' • • • • • • . ' • • - i " . . , i » J

Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North Arn^caJ995, p. 1-121. S '
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sen 1980 en 1992. In tabel 3 is een aantal specifieke aspecten weeree
betrekking hebben op het, willekeurig gekozen, jaar 1992."" *"" **

Tabel 1

Land

Amerika

Canada

Belgie

Denemarken

Duitsland

Engeland

Frankrijk

Nederland

Zweden

Zwitserland

1. Onge-
vallen

+

160,8%

5,0%

8,6%

20,0%

+
4,3%

6,8%

40,5%

16,9%

+
2,5%

9,3%

2. ver-
keers-
doden

23,2%

35,9%

30,2%

16,4%

18,5%

29,8%

26,7%

35,7%

10,5%

33,1%

3. wijzi-
ging au-
topark

+ 23,2%

+ 21,2%

+ 27,3%

+ 15,5%

+ 38,0%

+ 40,2%

+ 25,6%

+ 24,4%

+ 24,4%

+ 37,9%

4. Verkeersdoden 1 9 8 Ö 7 l W 2 ^ ^ :
gorie van verkeersdwlname

a. voet-
ganger

31,3%

—

54,0%

19,6%

42,9%

31,5%

46,7%

48,5%

+

3,8%

43,5%

b. fietser

25,2%

...

39,0%

1,2%

20,7%

33,2%

47,0%

41,1%

32,1%

28,6%

c. bestuur-
der

21,6%

_

19,6%

4,3%

9,0%

28,0%

15,9%

27,5%

+

5,2%

2 5 , 8 %

dp»

22,4%

-

27 ,«

42,6%

103%

26,8%

304%

38,6%

353%

40,5%J

De eerste drie kolommen in tabel 1' ' ^ geven een overzicht van de procentuel̂ P

gingen in respectievelijk het aantal verkeersongevallen met letsel, net aan

1131. Een argument voor het jaar 1992 zou kunnen zijn dat de Duitse eenwordmg r ^ ^ ^
ren een feit was, zodat de cijfers meer accuraat zijn. Daarnaast kan ge en ^ ^ 0
meeste statistische gegevens voor de onderzochte landen voorhanden waren,
een representatief beeld te kunnen schetsen. . J J ^ AI**

1132. Gegevens zijn ontleend aan Statistics of Road Traffic Accidents in E"™|*
1995, p. 7-9 (kolom 1); p. 10-12 (kolom 2); p. 98-100 (kolom 3); p-



doden en de omvang van het autopark in de genoemde landen tussen 1980 en
HW2 Kolom 4 geeft de procentuele wijziging weer in het aantal verkeersdoden per

one verkeersdeebemer tussen 1980 en 1992. Hierbij is onderscheid gemaakt
l voetganger, fietser, alsmede naar de bestuurder en passagier van een motor-laar
riituig

Naar aanleiding van de cijfers uit tabel 1 kan allereerst kan worden gesteld dat het
aantal verkeersongevallen met letsel tussen 1980 en 1992 in vrijwel alle genoemde
landen is gedaald (tabel 1, kolom 1). De stijging van het aantal verkeersongevallen
in Duitsland kan mede worden verklaard door de samenvoeging van Oost- en West-
Duitsland in 1990, waarmee het aantal verkeersongevallen in beide landen vanaf
1991 bij elkaar is opgeteld."" De relatief Sterke stijging van het aantal verkeerson-
gevallen in Amerika (161%) en de relatief sterke daling in Frankrijk (40%) is opval-
lend. Verder geldt dat tussen 1980 en 1985 en nä 1990 in de meeste landen het aan-
tal verkeersongevallen met letsel daalde, terwijl tussen 1985 en 1990 sprake was van
een toename van het aantal verkeersongevallen.""

In de tweede plaats kan worden geconstateerd dat, ondanks een bijna evenredig ster-
ke stijging van het aantal auto's (tabel 1, kolom 3), het aantal verkeersdoden in de
geanalyseerde landen tussen 1980 en 1992 scherp is gedaald (tabel 1, kolom 2).
Voor wat betreft het aantal verkeersdoden is in de meeste landen sprake van een da-
lende trend vanaf 1980, waarbij zieh met name tussen 1980 en 1985 een relatief
sterke daling voordeed. Vanaf 1985 was de daling minder scherp. Sommige landen
hadden echter te maken met een meer grillig verloop van het aantal dodelijk ver-
keersslachtoffers. Dit uitte zieh veelal in een sterke daling van het aantal verkeers-
doden tot 1985, een lichte stijging tot 1990, waarna weer een scherpe daling volg-
de.""

In de derde plaats is ook ten aanzien van het onderscheid naar categorie verkeers-
deelnemer (tabel 1, kolom 4) sprake van een relatief sterke daling van het aantal do-
dehjke verkeersslachtoffers. Of ook hier gesproken kan worden van een trend is aan
de hand van de beschikbare gegevens moeilijk te beoordelen. In een aantal landen
zet de daling zieh voort in 1993; in andere landen stijgt het aantal verkeersdoden

133. Dit wordt ook in de slatistieken aangegeven. Zie Statistics of Road Traffic Accidents in Europe
and North America, 1995, p. 8, noot 1.

^ - Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. 7-9.
^ et name Belgie, Engeland en Zwitserland vertoonden een grillig verloop in het aantal dodelijke
weersslachtoffers. Mede als gevolg van de Duitse eenwording was in Duitsland voomamelijk

Road T fr " ' ^ ^ " ^ ™" **" ^ k e stijging van het aantal verkeersdoden. Zie Statistics of
dat , * " ' ' ' « " ' * '" Europe and North America, 1995, p. 10-12. Recente cijfers geven aan

(15vT"w *" ' ^ '" ^ ' * * <"^%>' Duitsland (-20%), Frankrijk (-11,5%), Engeland
te A? ™ " " " ' " ^ W % ) het aantal verkeersdoden verder is gedaald. Zie Comitee Europeen
a« Assurance, ECO, nr. 6, 1998 p 35 , , •
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weer, met name onder bestuurders en passagiers van
een auto.

Tabel 2

i i36
rea tc r;. "»'[';:,triXK)Hj :

Land

1. voetganger
1980/1992
in%

2. fietser
1980/1992
in%

3. passagier
1980/1992
in%

4. bestuurder
1980/1992
in %

5. 0-14 jaar
1980/1992
in%

6. 15-24 jaar
1980/1992
in%

7. 25-64 jaar
1980/1992
in%

8.65+
1980/1992
in%

9. per 1000
auto's
1980/1992

VS.

15,8

14,1

1,9

1,8

25,9

26,2

56,4

57,6

5,6

6,8

28,8

25,8

44,1

50,9

20,6

16,2

0,38

0,23

CND.

12,6

. . .

2,1

—

29,0

—

56,3

—

6,7

—

25,5

—

51,8

. . .

15,5

0,53

0,28

BEL.

21,2

13,9

10,1

8,8

18,9

19,/

49,9

57,5

7,3

5,4

36,1

27,6

45,4

49,8

10,5

16,6

0,76

0,42

DK.

20,0

19,2

12,2

14,4

24,5

16,8

43,3

49,6

7,2

5,0

31,9

25,1

36,1

45,4

24,8

24,4

0,50

0,36

DLD.

23,7

16,6

8,8

8,5

20,2

22,1

47,3

52,8

7,8

4,5

32,7

27,0

38,5

51,8

21,0

16,6

0,56

0,33

ENG.

32,9

31,9

\ 1

4,8

19,9

20,6

42,1

42,8

8,1

6,4

26,5

26,0

36,7

44,1

22,8

23,2

0,40

0,20

FRA.

17,6

12,8

5,3

3,8

25,3

24,0

51,8

59,4

6,8

4,4

31,4

28,8

45,3

51,3

15,5

15,1

0,65

0,38

NL.

14,8

11,8

21,3

19,5

18,2

17,4

45,7

51,5

10,2

7,2

30,3

23,7

36,4

44,7

23,1

24,3

0,44

0,2J

ZWE

15,7

18,2

13;

10,0

25,6

183

45,5

53,5

M
4,9

20,5

20,4

46,8

46,8

24,3

27,9

0,29

0,21

ZRL

a*
17,7

y

M

i«

J»

Ü

w

42

ai

Tabel 2 " " geeft een overzicht van het aantal verkeersdoden in verhouding »^
totaal aantal verkeersdoden, waarbij onderscheid is gemaakt naar de wijze \

1136. Deze trend deed zieh ondere andere voor in Denemarken, Frankrijk
Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995

der p. 62,65, 77 en 93. . tf.'"
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ersdeelname en naar leeftijd. Verder is het aantal verkeersdoden per 1000 auto's in
L tabel opgenomen (rij 9). Bij alle categorieen is een vergelijking gemaakt tussen
d situatie in 1980 en 1992. Ten aanzien van de wijze van verkeersdeelname is een
onderscheid gemaakt naar voetganger, fietser, bestuurder en passagier van een mo-
tom'ituig (rij 1-4). Ten aanzien van de leeftijd van de verkeersdeelnemer is een on-
derverdeling gemaakt in vier categorieen, namelijk 0-14 jaar, 15-24 jaar, 25-64 jaar
en65+ (rij 5-8). . . . - . - _ . . . . . .

Uit de gegevens in tabel 2 blijkt onder meer dat het gezamenlijke aandeel van voet-
gangers, fietsers en passagiers (niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers) in verhou-
ding tot het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de meeste landen is ge-
daald."" Tegenover deze daling Staat echter een stijging van het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers onder de bestuurders van een motorrijtuig. In 1992 was een
meerderheid van het aantal dodelijke slachtoffers in alle landen, behalve in Dene-
marken en Engeland, bestuurder van een motorrijtuig. -.; ; ; / ~ ' ;;«.»,:„ a

Ook ten aanzien van de gemaakte onderverdeling naar leeftijd is tussen 1980 en
1992 een verschuiving opgetreden. In de meeste landen is het aantal dodelijke ver-
keersslachtoffers in de leeftijd van 0-24 jaar gedaald. Hierbij moet wel worden op-
gemerkt dat het aantal dodelijke slachtoffers tussen 0 en 17 jaar in alle landen vrij
scherp is gedaald. Het aantal dodelijke slachtoffers in de leeftijdsgroep van 18-24
jaar is echter naar verhouding licht gedaald en in sommige landen zelfs gestegen,
met name onder bestuurders van een motorrijtuig in deze leeftijdsgroep. Ten aanzien
van de grootste categorie verkeersdeelnemers, 25-64 jaar, is het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers daarentegen gestegen. Het aandeel van deze leeftijdsgToep in
het totaal is daamaast in een aantal landen zelfs gegroeid tot rond de 50%. De cate-
gorie oudere verkeersdeelnemers, boven 65 jaar, vertoont een meer wisselend beeld.
Binnen deze leeftijdsgroep is veelal sprake van een lichte stijging of daling van het
aantal verkeersdoden. Met betrekking tot deze leeftijdsgroep valt verder op dat het
percentage verkeersdoden in een aantal landen ongeveer 25% bedraagt, terwijl deze
groep̂ vermoedelijk minder dan een kwart van het aantal inwoners in een land

T ° ^ ° ^ ^ ^ Accidents in Europe and North America, 1995, p. 52-93 (rij 1-8); p.

zSrIwr gevormd door Zweden (voetgangers); Denemarken en
"39 Stari« , ^ ' " * ^ ) =" Amerika, Belgie, Duitsland, Engeland (passagiers).

•"««a of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. 52-93.
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Tabel 3

Land

1992

Amerika

Canada

Belgie

Denemarken

Duitsland

Engeland

Frankrijk

Nederland

Zweden

Zwitserland

1. Aantal
auto's per

1000 inwoners

Totaal: 523
Europa: 397

650

437

399

310

395

387

416

374

411

445

2. Verkeersdo-
den per 1 mil-
joen inwoners

Totaal: 136
Europa: 121

152

123

166

111

131

77

157

85

87

120

3- Onders^io^^j^
ongeval, verhouding tot het total

voetganger/
voertuig

1,4%

—

8,1%

13,7%

11,1%

2 1 , 3 %

15,3%

8,4%

8,6%

12,2%

voertuig/
eenzijdig

29,5%

_.

21,6%

23,3%

26,1%

14,4%

20,0%

19,7%

22,7%

9,7%

voertuig/
voertuig

-

70,3%

63,0%

62,8%

64,3%

64,7%

71,9%

68,7%

78,1%

De gegevens in tabel 3"*° zijn toegespitst op het jaar 1992. Kolom 1 en2gevenres-
pectievelijk het aantal auto's per 1000 inwoners en het aantal verkeersdoden per 1
miljoen inwoners weer. Kolom 3 bevat een overzicht van de verhouding tussen hfl
aantal ongevallen van een bepaald type en het totaal aantal verkeersongevallea
Hierbij is onderscheid gemaakt naar respectievelijk een ongeval tussen een voetgan-
ger en een voertuig (inclusief fiets), een eenzijdig verkeersongeval van een voertuig
(inclusief fiets), en een ongeval tussen een of meerdere voertuigen (inclusief fiets).

Uit de gegevens in tabel 3 kan allereerst worden opgemaakt dat het gemid
auto's per 1000 inwoners (kolom 1) over alle Europese landen gemeteai 397 »•
draagt. De meeste Europese landen bevinden zieh voor wat betreft deze autodK
heid rond het Europees gemiddelde, terwijl Denemarken (310) en Zwitserland («)
een duidelijk lagere respectievelijk hogere autodichtheid kennen.

In de tweede plaats is het aantal verkeersdoden per 1 miljoen inwoners van
Europese landen in tabel 3 (kolom 2) gezamenlijk 121. Belgie (166) enr

1140. Gegevens zijn ontleend aan Statistics of Road Traffic Accidents in Europe «^
1995, p. 98-100, 106-108 (kolom 1); p. 10-12,106-108 (kolom 2); p. 38-51 (K
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, ,„ , ^ en daarbij duidelijk boven dit gemiddelde, terwijl Engeland (77), Neder-
land (85) en Zweden (87) zieh beneden het Europees gemiddelde bevmden.

In de derde plaats is in label 3 (kolom 3) met betrekking tot het totaal aantal ver-
keersongevallen een onderverdeling gemaakt naar ongevallen tussen een voetganger
en een voertuig (inclusief fiets), eenzijdige voertuigongevallen (inclusief fiets) en
ongevallen tussen twee of meerdere voertuigen (inclusief fiets). Over de cijfers in
label 3 kan echter moeilijk een relevant oordeel worden gegeven ten aanzien van de
oorzaak van bepaalde verschuivingen, aangezien deze niet altijd bekend zijn. Wan-
neer voornamelijk wordt gekeken naar de Europese landen kunnen in het kader van
tabel 3 hooguit enkele opvallende aspecten worden genoemd. Deze hebben betrek-
king op het hoge percentage verkeersongevallen (21,3%) tussen een voetganger en
een voertuig in Engeland,'"" het läge percentage eenzijdige verkeersongevallen
(9,7%) in Zwitserland en het hoge percentage verkeersongevallen tussen een of
meerdere voertuigen in Zwitserland (78,1%) en Nederland (71,9%). Dit laatste kan
mogelijk worden verklaard doordat ook een fiets in deze gegevens als een voertuig
wordt beschouwd, zodat ook het relatief hoge aantal verkeersdoden onder fietsers in
Nederland in het genoemd percentage is verdisconteerd.

Samenvattend kan op grond van de statistische gegevens worden gesteld dat tussen
1980 en 1992 in alle geanalyseerde landen, met uitzondering van de VS en (Oost)
Duitsland, het aantal verkeersongevallen met letsel en het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers, ondanks een toename van de autodichtheid, is gedaald. Daarbij is met
name vanaf 1990 sprake van een algemeen dalende trend, die zieh in de meeste lan-
den ook in 1993 voortzet. Dat het aantal verkeersongevallen een dalende trend ver-
toont, is echter slechts een aspect dat bij de empirische analyse van het verkeerson-
gevallenrecht een rol kan speien. De werkelijke oorzaak van de daling van het aantal
verkeersongevallen en verkeersslachtoffers zal in een latere fase van dit empirisch
onderzoek naar voren komen. " ^

3. Verkeersgedrag en ongevalsrisico

In deze paragraaf zal een aantal empirische studies met betrekking tot verkeers-
gedrag en ongevalsrisico aan de orde komen. Daarin wordt onderzoek gedaan naar
«onderscheid in gedrag van bepaalde groepen verkeersdeelnemers, het ongevalsri-

sico waaraan verkeersdeelnemers blootstaan en hun houding ten aanzien van het on-
gevalsrisico. In paragraaf 4 zal worden nagegaan wat de betekenis van de gepresen-

r e onderzoeksresultaten is voor de eerder gemaakte theoretische veronderstel-

t kan mogelijk in verband worden gebracht met het hoge percentage verkeersdoden onder
"«gangers in Engeland, namelijk 31,9% opgenomen in tabel 2.

kernet name hoofdstuk 12 en 13 , « i —r ; * t -f? * 7 • > :•

g g e r s in Engeland, namelijk

kernet name hoofdstuk 12 en 13.



lingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het zorg- en activiteitsniveau van eenverir
d e e l n e m e r . ^ - , . , J -,•';•}•>:-;»%<•. - v ; >2-x.T,-.irM **"

3.1. INFORMATIE EN ONGEVALSRISICO

In een empirisch onderzoek naar de verhouding tussen informatie eneraids en b
ongevalsrisico en het verkeersgedrag anderzijds wordt uitgegaan van de verondn
Stelling dat een autobestuurder in het verkeer met een grote hoeveelheid nsico-
informatie wordt geconfronteerd. Deze moet onder andere rekening houdenma
de hoeveelheid verkeer, de snelheid van het verkeer, zieht, weersomstandighe<ta,4
gesteldheid van de weg, zijn eigen fysieke en geestelijke toestand en die van zijn
medeweggebruikers. Dit betekent dat het voor een autobestuurder niet eenvoudigis
omalle risico's te controleren."** ^ , i ,--

Aan de hand van een tweetal visuele experimenten trachten de onderzoekers de
vraag te beantwoorden in hoeverre een verkeersdeelnemer in staat is de risico's va
het verkeer te bevatten. Daarbij werden autobesruurders in een gesimuleerde vom
(foto's) geconfronteerd met een veelheid aan risicosiruaties, die door hen beoordeeld
dienden te worden op het risicogehalte. Deze experimenten leidden bij de ondeiza-
kers tot de conclusie dat minder ervaren bestuurders meer op de details vanbepaalde
verkeerssituaties en verkeersrisico's letten. De meer ervaren autobestuurders daara-
tegen weten de risico's van het verkeer beter in te schatten, doordat zij de veischü-
lende aspecten van verkeerssituaties kunnen integreren. Naast deze ervaring ziju
volgens de onderzoekers de gevaren in het verkeer afhankelijk van de beschikbait
hoeveelheid risico-informatie aan de zijde van de verkeersdeelnemer. Naanmtedt
verkeerssituatie complexer wordt zal ook de informatie die een verkeersdeehra»
in zieh op kan nemen relatief gezien verminderen."^

De conclusie van dit onderzoek is dat meer ervaring in het verkeer tot meerzorp*
digheid en daarmee tot een daling van het ongevalsrisico leidt. Hier staat tegenoffl
dat meer ervaring ook een hoger activiteitsniveau meebrengt, waardoor de vraag tip
of een toename van de activiteit niet tot een hoger ongevalsrisico leidt. De er\
besruurder zal, gegeven de beschikbare informatie, mogelijk wel meer zorg aan*»
den, maar wordt deze zorg niet minder naarmate zijn activiteit toeneemt? Zal « ^
varen besruurder daarnaast niet teveel op routine aan het verkeer ^toenKn.«
mogelijke gevolg dat hij minder oplettend wordt en daardoor minder zorgvul g
deze vragen wordt in dit onderzoek geen concreet antwoord gegeven.

1143. Von Benda and Hoyos, Ac. An. & Prev., 1983, p. 1-9.
1144. Von Benda and Hoyos, Ac. An. & Prev., 1983, p. 1.
1145. Von Benda and Hoyos, Ac. An. & Prev., 1983, p. 8-9.



365

Wei kan worden gesteld dat een autobestuurder in het verkeer met een grote hoe-
elheid informatie wordt geconfronteerd, in het bijzonder wanneer de verkeerssitu-

Iri complexer wordt."** Dit kan leiden tot een informatietekort aan de zijde van de
automobilist, waardoor deze geen efficiente zorg meer zal aanwenden. Wanneer als
gevolg hicrvan het ongevalsrisico toeneemt, is veiligheidsregulering nodig om dit ri-
skoteverminderen ."^ - ^ - - i' * - > • ' - • - - * • - - - • — - - • • • • > - — . - . , , , . - , > « . « ,

3 2. ONGEVALSRISICO EN LEEFTIJD: EEN OBJECTIEVE BENADERING >o<mr,s

Met betrekking tot de invloed van leeftijd op het verkeersgedrag en de houding ten
aanzien van het ongevalsrisico zal in deze paragraaf een viertal studies aan de orde
komen,"̂  waarin globaal een onderscheid wordt gemaakt tussen twee leeftijdsca-
tegorieen, namelijk 16-24 jaar en 25-50 jaar. Daarnaast wordt verondersteld dat jon-
ge automobilisten, 16-24 jaar, naar verhouding een groter risico vormen om bij een
verkeersongeval betrokken te raken dan him oudere collega's. Dit blijkt ook uit de
cijfers waarnaar in deze studies wordt verwezen. In 1979 bijvoorbeeld was 22% van
de Amerikaanse autobestuurders jonger dan 25 jaar, terwijl nun aandeel in het totaal
aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder autobestuurders 37% bedroeg."*' In
1992 was dit laatste percentage gedaald tot ongeveer 27% (15-24 jaar)."*°

In Canada was in 1984 het aandeel van de leeftijdscategorie 16-24 jaar in de totale
bevolking 17%, terwijl hun aandeel in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtof-
fers 31% bedroeg."" In 1992 droegende autobestuurders in deze leeftijdsgroep (15-
24 jaar) nog voor 26,7% bij aan het totaal aantal dodelijke slachtoffers onder auto-

1146. Zie bijvoorbeeld Peirson, Skinner and Vickerman, Economica, 1998, p. 429-440, voor een empi-
rische analyse van het verkeersgedrag van automobilisten in reactie op de toename van de ver-
keersstroom.

"47. Zieparagraaf3.3vanhoofdstuk7. . , . , ,

"48- Finn and Bragg, Ac. An. & Prev., 1986, p. 289-298; Jonah, Ac. An. & Prev., 1986, p. 255-271.

Hierin wordt overigens geen eigen empirisch onderzoek verricht, maar meer een analyse gege-

ven van eerdere experimenten op het terrein van verkeersgedrag en ongevalsrisico. Matthews

and Moran, Ac. An. & Prev., 1986, p. 299-313; Risser, Ac. An. & Prev., 1985, p. 179-197. In

eze studie wordt onderzocht welke verkeersdeelnemers meer typische verkeersfouten maken

^ ie tot een verkeersconflict zouden kunnen leiden, waarbij een verkeersconflict wordt omschre-

J i als een soon voorstadium van een werkelijk verkeersongeval. McCormick, Walkey and Gre-

maa rrf ^ ^ > '986, p. 205-208. Hierin wordt geen onderscheid naar leeftijd gemaakt,

' middeW *k "*** ^antwoord in hoeverre een autobestuurder zieh, in verhouding tot een ge-

het v* i / ^™<*rsdeelnemeT ten aanzien van zijn eigen rijeigenschappen, bekwaam acht om aan
1149 **"*"<>eeltenemen.

Transrwri^^' ^ ' *"' * **""'"' ' ^ ' •*" ^*' ' ^Üfers zijn ontleend aan U.S. Department of
"5"- ZieSüt Occident Reporting System, 1979, p. 3. . ^

"51 Jonah A""? ° ^ ° * ^ ^™""" Occidents in Europe and North America, 1995, p. 93. *
J°nan,Ac.An.&Prev.,1986,p.255. • „ ,



bestuurders."" Een vergelijking met een aantal Europese landen leert dat de
vens voor 1992 niet veel afwijken van de cijfers in Amerika en Canada Het ^
tage dodelijke verkeersslachtoffers onder autobestuurders in de leeftijdscategori"̂
24 jaar ten opzichte van het totaal aantal dodelijke slachtoffers onder autobest»
ders was respectievelijk 26,3% voor Belgie, 25% voor Frankrijk, 31% voorDuitJ
land, 23,5% voor Nederland en 27,1 % voor Engeland.''"

De bovengenoemde cijfers bevestigen de veronderstelling dat jonge autobestuurdeis
een relatief hoog ongevalsrisico vormen. Binnen de eerdergenoemde studies woi
vervolgens gezocht naar de oorzaak van deze oververtegenwoordiging van jonge au-
tobestuurders in het totaal aantal verkeersslachtoffers. Daarbij wordt aan de haul
van een aantal experimenten de veronderstelling, dat jonge bestuurders geneigdzp
meer risico's te nemen in het verkeer, getoetst. Bij deze experimenten wordt gebni
gemaakt van foto's en video's van verkeerssituaties en van vragenlijsten, waarin ra-
gen met betrekking tot het ongevalsrisico en de rijvaardigheden van de proefpersom
aan de orde komen."** Daaraaast wordt in een onderzoek gebruik gemaakt vannj-
testen, waarbij het gedrag van de bestuurders in werkelijke verkeerssituaties km
worden geobserveerd."" « ' iefep «{••«!••• -;jTV.?i

Naar aanleiding van hun onderzoek komen de auteurs tot min of meer gelijkluidemk
conclusies aangaande het verkeersgedrag van jonge autobestuurders ten opzichte va
oudere bestuurders. Cijfermatig is reeds duidelijk geworden dat jonge autobestuur-
ders naar verhouding meer zijn betrokken bij verkeersongevallen. De oorzaak hier-
van moet volgens de auteurs worden gezocht in het risicovolle gedrag van de jonge
autobestuurder in verhouding tot het gedrag van de oudere bestuurder.

Jonge autobestuurders, zo bleek uit de experimenten, onderschatten het risico OB
zelf bij een verkeersongeval betrokken te raken. Zij overschatten hun eigen rijw-
digheden, vooral in verkeerssituaties met een laag risicogehalte. In hoge nsicositua-
ties, bijvoorbeeld het rijden met hoge snelheid, is bij jonge bestuurders veeleerspra-
ke van een onderschatting van het risico."" Jonge autobestuurders zijndaan*

1152. Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p 58. ^
1153. Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. 56,63 , ^

Zie voor wat betreft Nederland: Brouwer, in De mens in het verkeer: de
59-69. Hierin wordt onder andere aangegeven dat het aantal °™^konien
leeftijdscategorie 18-24 jaar in verhouding tot het aantal per miljard * ' ^
1993 15,4 bedroeg. Bij de leeftijdscategorie 25-64 jaar bedroeg dit cijfer gem
Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 25-36, voor een statistische analyse v
leeftijd op het ongevalsrisico. Ac

1154. Matthews and Moran, Ac. An. & Prev., 1986, p . 301-303; Finn and Bragg.
1986, p. 290-291. .. .r>->v "• "':•

1155. Risser .Ac. An. & Prev., 1985, p . 182-183. - \
1156. Matthews and Moran, Ac. An. & Prev., 1986, p. 310. " ' '' *
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en gebruiken teveel alcohol, rijden vaak harder, dragen minder vaak de au-
Tordel en houden minder afstand tot him voorganger, zo wordt door de on-
derzoekersgeconstateerd."" -

In de Studie van Risser wordt aan de hand van rijtesten een positief verband aange-
toond tussen bepaalde typen verkeersgedragingen, zoals een te hoge snelheid, te
weinig afstand houden, het frequent boven de maximumsnelheid rijden, en verkeers-
conflicten waaruit een verkeersongeval kan ontstaan. Daamaast bleek uit het expe-
riment dat ook bestuurders die (on)bewust onhandig rijgedrag vertonen, zoals te laat
invoegen, afsnijden van bochten en rechts inhalen, een grotere betrokkenheid bij
verkeersconflicten hebben. Een verkeersconflict wordt daarbij omschreven als:

'An observable event which would end in an accident unless one of the invol- -'.t
ved parties slows down, changes his direction, or accelerates to avoid a colli-
sion. The later one of the parties involved reacts correspondingly, the higher -
the danger of a collision'." "

De onderzoeksresultaten worden vervolgens vertaald naar een indeling in 4 leef-
njdscategorieen van autobestuurders met de bijbehorende typen verkeersgedra-
gingen en verkeersconflicten. Een eerste groep bestuurders (17,9% van de proefper-
sonen) vertoonde alle gedragskenmerken die verband houden met een hoog aantal
verkeersconflicten en verkeersongevallen, gemeten over een periode van 5 jaar. De-
ze bestuurders bevonden zieh voornamelijk in de leeftijdscategorie van 18-24 jaar.

Een tweede groep bestuurders (30,1%) reed naar verhouding iets meer kilometers en
was daamaast meer ervaren dan de bestuurders uit de eerste groep. In deze groep be-
vonden zieh voomamelijk bestuurders uit de leeftijdscategorie 25-34 jaar, die bij
veel verkeersongevallen betrokken waren, vaak met hoge snelheid reden en onvol-
doende afstand hidden. Zij maakten daarentegen minder verkeersfouten en hadden
relan'ef weinig verkeersconflicten. , , • , . , - . , i • " '

Aaneenderde groep bestuurders (23,1%) werd veelal siechte en onhandige rijkwali-
teiten toegedicht. Deze bestuurders kenmerkten zieh door nun vele verkeersfouten,
die ovengens niet vaak tot een verkeersongeval hebben geleid. Daamaast waren zij
«I een groot aantal verkeersconflicten betrokken. Tot deze groep behoren voorna-
°*lp beginnende bestuurders en personen boven de 60 jaar.

vierde groep bestuurders (28,8%) tenslotte, bestond uit de 'ideale verkeers-
K &eze pleegde zeer weinig verkeersfouten te maken, was nauwelijks bij

ZJe^R *"' * "*"*" ' ^ ' •*• ^7-268; Finn and Bragg, Ac. An. & Prev., 1986, p. 296-297.
1158 Ric , * " • ' " De mens in het verkeer: de zwakste schakel?!, p. 64-65.

• * > s s e r , A c . A n . & P r e v . , 1 9 8 5 , p . 1 8 0 . •. • • •.,,.•• • • F i * s - ; > « • ' • • - • , : , : , . ••-,•"'



verkeersconflicten betrokken en had weinig verkeersongevallen in de
jaar. Tot deze groep bestuurders behoorden in meerderheid personen
35 jaar (70%).""

Uit dit onderzoek kan worden opgemaakt dat jonge autobestuurders (18-34 jaarl
relatief weinig rijervaring, die als gevolg van bepaalde verkeersfouten in co*
komen met andere weggebruikers, een grotere kans lopen om bij een verkeersonw.
val betrokken te raken."*° Dit komt derhalve overeen met de cijferrnatige gegevem
waaruit blijkt dat jonge bestuurders een hoog ongevalsrisico vormen. Dit vindt ajo
belangrijkste oorzaak in het rijgedrag van deze bestuurders, dat vaak gepaard saai
met een veelheid aan verkeersfouten.

3.3. DE SUBJECTIEVE BENADERING VAN HEX ONGEVALSRISICO

Zojuist werd aangegeven dat een deel van het empirisch onderzoek naar het onge-
valsrisico volgens een 'objectieve' benadering plaatsvindt, omdat de hierboven vtr-
melde studies objectief (los van het eigen oordeel van de bestuurder) de vraagbesto-
deren in hoeverre het ongevalsrisico door bepaalde factoren zoals leeftijd wordt be-
invloed. Bij de subjectieve benadering van het ongevalsrisico, die in deze paragmf
centraal Staat, wordt daarentegen gekeken naar de wijze waarop een gemiddelde
verkeersdeelnemer zijn eigen ongevalsrisico inschat. Daarbij wordt globaal een on-
derverdeling gemaakt in een algehele subjectieve inschatting van het risico om bij
een verkeersongeval betrokken te raken en de subjectieve waameming van het risico
ten aanzien van specifiek verkeersgedrag of bepaalde verkeerssituaties.

In de studies die in paragraaf 3.2 aan de orde zijn geweest wordt ook ingegaanopde
vraag hoe autobestuurders in bepaalde leeftijdscategorieen (jong: 18-24 jaar en on-
der: 35-50 jaar) hun eigen ongevalsrisico inschatten."" Daarbij lag vooraldenadn*
op de groep jonge autobestuurders om aan te kunnen tonen dat zij naar verhotionj
bij meer verkeersongevallen zijn betrokken dan oudere bestuurders. Met gebnuto-
king van vragenlijsten, foto's en video's komen de onderzoekers echter ook tot era
aantal conclusies aangaande de subjectieve inschatting van het ongevalsrisico w

autobestuurder. Hoewel deze conclusies soms tegenstrijdig waren, medealsge-een

1159. Risser, Ac. An. & Prev., 1985, p. 189-193 en 196. amiris**

1160. Zie Jonah, Ac. An. & Prev., 1986, p. 259, die na een analyse van verschillende emp ^

dies tot een soortgelijke conclusie komt.
1161. Jonah, Ac. An. & Prev., 1986, p. 263. Ac An *•*'
1162. Finn and Bragg, Ac. An. & Prev., 1986, p. 289-298; Matthews and Moran, * . ^ ^

1986, p. 299-313. Zie ook Svenson, Fischhoff and MacGregor, Ac. An. & " V
133, waarin een verband wordt gelegd tussen het oordeel van de autobestuu
rijgedrag en het gebruik van de autoveiligheidsgordel. * .-.-••*.
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van de toepassing van verschillende onderzoeksmethoden, kan toch een aantal

Ilgemene trends worden weergegeven. "• ' / , . . . , - J . . \ _,...-:.

In de eerste plaats bleek uit de experimenten dat jonge autobestuurders de kans om
heteerstkomende jaar bij een verkeersongeval betrokken te raken voor henzelf in het
algemeen groter achten dan oudere bestuurders dat ten opzichte van zichzelf deden.
longe autobestuurders schatten hun risico lager in dan dat van hun leeftijdgenoten,
terwijl zij de kans om zelf bij een ongeval betrokken te raken ongeveer gelijk in-
schatten als de kans voor oudere bestuurders. Oudere bestuurders schatten hun risico
ongeveer gelijk aan dat van hun leeftijdgenoten, maar achtten de kans om zelf bij
een verkeersongeval betrokken te raken kleiner dan voor jongere bestuurders.''" •

Vervolgens wordt aan de hand van een aantal experimenten, toegespitst op specifie-
ke verkeerssituaties, de vraag onderzocht hoe autobestuurders hun eigen bekwaam-
heden in het verkeer inschatten. Hieruit bleek dat jonge autobestuurders hun eigen
bekwaamheden in het algemeen even hoog inschatten als die van oudere bestuur-
ders, terwijl zij hun eigen bekwaamheden superieur achtten ten opzichte van hun
leeftijdgenoten. Van een dergelijke superioriteit was bij oudere bestuurders ten op-
zichte van hun leeftijdgenoten geen sprake, maar zij achtten zieh duidelijk bekwa-
mer dan jonge autobestuurders.' "*

Naar aanleiding van de beschreven studies aangaande ongevalsrisico en verkeersge-
drag, kan in de eerste plaats worden gesteld dat jonge bestuurders volgens de onge-
valsstatistieken zijn oververtegenwoordigd in het aantal dodelijke verkeersslachtof-
fers onder automobilisten. In de tweede plaats is met behulp van een aantal experi-
menten vastgesteld dat jonge autobestuurders in verhouding tot hun oudere collega's
meer risico's nemen in het verkeer, meer verkeersfouten begaan en hun eigen onge-
valsrisico veelal onderschatten. Bij oudere bestuurders was sprake van een läge sub-
jectieve inschatting van het ongevalsrisico en een gematigd positief oordeel ten aan-
zien van hun eigen rijvaardigheden. Oudere bestuurders blijken voorts minder ver-
keersfouten te maken en zijn in het algemeen bij minder verkeersconflicten betrok-
ken.

1163.

>'«• Matthews and Moran, Ac. An. & Prev.', 1986, p. 307 en 3uT-311; Finn and Bra'gg, Ac. An. &
''rev 1986, p. 294-295; Jonah, Ac. An. & Prev., 1986, p. 263-265. Zie ook McCormick, Walkey

de au"te ^ *"' * ^ " ' ^ ' •*" ^ " ^ ' ***"" N « * d»' ongeacht leeftijd, bijna 80% van
in h T*'"""'''* z'chzelf, 'en aanzien van rij-eigenschappen, bekwamer en minder risicovol
maakt n "*" P™'^'''* »"'obestuurder. Bij dit onderzoek werd echter geen onderscheid ge-
trokkei!'^ J** *" "^"" dan de helft van de proefpersonen die bij het experiment waren be-

(niet duidelijk wat onder een "gemiddelde autobestuurder' moet worden verstaan.



3.4. VOETGANGERS EN HUN ONGEVALSRISICO . *>!.^ «*.*„

Tot slot van deze algemene analyse van verkeersgedrag zal aandacht worden bes
aan een onderzoek, waarin een methode wordt ontwikkeld voor de berek
het relatieve ongevalsrisico van voetgangers."*' Dit onderzoek, waarvan d *^°
vens zijn ontleend aan politierapporten, omvat een analyse van ongeveer 475**
keersongevallen waarbij een voetganger is betrokken. Deze ongevallen ktkfa
plaats in het jaar 1979 in een middelgrote stad van de Canadese provincie Ontario.
Daarnaast is in het onderzoek aandacht besteed aan de verhouding tussen de betrok
kenheid bij een verkeersongeval en het activiteitsniveau (loopgedrag) van de voet-
ganger van 3 jaar en ouder. In dat kader is in 1980 een kleine 1000 personenvan]
jaar en ouder gevraagd naar hun voetgangersactiviteit gedurende twee dagen vooraf-
gaand aan het interview.' '**

Uit de ongevalsdata over het jaar 1979 kan volgens Jonah en Engel worden opge-
maakt dat tweederde van het totaal aantal verkeersongevallen met voetgangers zkk
voordeed tussen 12.01 en 21.00, waarvan het merendeel tussen 15.01 en 18.00 nur
plaats had. Kinderen (3-12 jaar) waren bij een kwart van de ongevallen betrokken,
ouderen (65+) bij 12% van de ongevallen.

Het activiteitsniveau van de voetganger concentreerde zieh voor de helft tossen
12.01 en 18.00, waarvan 2 8 % tussen 15.01 en 18.00. De meest gangbare aeävitek
had betrekking op het onderweg zijn naar huis vanuit school, werk of winkd-
centrum, gevolgd door het onderweg zijn naar school (tot 18 jaar) of naar het werk
(18-64 jaar). Daarbij diende door de meeste voetgangers een verkeerskruising, nt
en zonder verkeerslicht, te worden overgestoken. Tot slot vond meer dan tweederde
van de voetgangersactiviteit bij daglicht plaats."*'

Uit het onderzoek blijkt verder dat met betrekking tot het type ongeval aanrijdingea
op verkeerskniisingen en bij onverwachte verkeerssituaties het meest voorkwamffl
Bij dit laatste type waren vooral veel uit school komende of op straat speiende kin-
deren in de leeftijdscategorie van 3-12 jaar (en in iets mindere mate 13-17 jaar)be-
trokken. De belangrijkste oorzaak hiervoor kan volgens Jonah en Engel wordenge-
vonden in het gegeven dat kinderen vaak zonder uit te kijken onverwachts de sW
oprennen op locaties waar zij voor de automobilist niet of nauwelijks zichtbaar j
(bijvoorbeeld tussen of achter geparkeerde auto's). Volwassen ^tgangf*'
jaar) waren, hoewel minder massaal, vooral bij aanrijdingen op ^eerskruß ^
betrokken. De oorzaak hiervan is volgens Jonah en Lawson het nsicogearag

1165. Jonah en Engel, Ac. An. & Prev., 1983, p. 193-206. Zie ook Evans, Traffic Safety
Driver, p. 39-41. . -

1166. Jonah and Engel, Ac. An. & Prev., 1983, p. 196-197. >• --•
1167. Jonah and Engel, Ac. An. & Prev., 1983, p. 200-202. . - ^- ' •
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lwassen voetgangers dat tot uiting komt in het negeren van een rood verkeerslicht
^misschien de geringe aandacht voor de verkeersregels. Oudere voetgangers (65+)
bleken daarentegen in de meeste gevallen minder verwijtbaar te hebben gehan-
. , , 1168

deld.

Tenslotte worden door Jonah en Engel ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen ge-
constateerd ten aanzien van de kwantiteit en de kwaliteit van de voetgangersactivi-
teit Met name jongere en volwassen voetgangers ontplooiden, in termen van aantal,
afstand, duur en het aantal straten dat werd gekruist, een hoger activiteitsniveau dan
kinderen en ouderen. De activiteiten van kinderen leken zieh te concentreren in de
buitenwijken van de stad met name gedurende de daguren en waren veelal beperkt
tot het van en naar school gaan. Oudere voetgangers oefenden het grootste deel van
hun activiteit uit in de ochtend en de middag op weg van en naar het winkelcentrum.

Concluderend stellen Jonah en Engel dat, wanneer vooral gebruik wordt gemaakt
van bevolkingsdata, het relatieve ongevalsrisico het grootst is bij voetgangers tussen
18 en 24 jaar. Het relatieve ongevalsrisico ligt echter meer bij ouderen en kinderen
wanneer gebruik wordt gemaakt van ongevalsdata, waarmee een direct verband kan
worden gelegd tussen het risico en de activiteit (wandelen).'"'

4. Conclusie: verkeersgedrag en ongevalsrisico • > • • • ' ' • • '

In het voorgaande is een aantal algemene risicofactoren geanalyseerd die van in-
vloed kunnen zijn op het gedrag van de automobilist en de voetganger. Wat betekent
dit nu voor de theorie van het verkeersongevallenrecht? Welke middelen kunnen
worden gebruikt om het verkeersgedrag, zoals dat hier aan de orde is geweest, te be-
invloeden?

In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat het zorg- en activiteitsniveau van
verkeersdeelnemers sterk uiteenloopt wanneer wordt gekeken naar leeftijd en de uit-
geoefende zorg. Uit een viertal studies,"™ waarin het verkeersgedrag en het onge-
valsnsico zowel objectief als subjeetief worden geanalyseerd, kan worden opge-
maakt dat met name jonge autobestuurders moeite hebben om de vereiste zorg in het
verkeer uit te oefenen. Objectief gezien is bij deze autobestuurders sprake van een
onderschatting van het ongevalsrisico en zij nemen in het verkeer blijkbaar meer ri-
sicos dan oudere bestuurders. Vanuit een meer subjeetief oogpunt kan worden be-
°°gd dat jongere autobestuurders het eigen ongevalsrisico lager inschatten en zich-

"«• Jonahand Engel, Ac. An. & Prev., 1983, p. 198-199. '' ''"*' "*'"'"' ' ' "'"'• """'" ' "
1,^ •?"* •"<• Enge'. Ac. An. & Prev., 1983, p. 205-206.

"in and Bragg, Ac. An. & Prev., 1986, p. 289-298; Matthews and Moran, Ac. An. & Prev.,
179-197 ' ^ ^"- * ^ ^ - " 8 6 , p. 255-271; Risser, Ac. An. & Prev., 1985, p.



zelf betere rijvaardigheden toedichten dan hun leeftijdgenoten. Bij ouder bnt.
ders was sprake van een läge subjecrieve inschatting van het ongevalsrisico
cijfers blijkt niet dat oudere bestuurders naar verhouding bovenmatig ziin
woordigd in de ongevalsstatistieken. ^*

Een onderzoek dat zieh meer specifiek richtte op het ongevalsrisico en het activ
teitsniveau van de voetganger,"" leidt eveneens tot de conclusie dat leeftijd van it
vloed is op de bepaling van het ongevalsrisico van de voetganger. Daaruit bleek dat
met name kinderen en ouderen, hoewel hun activiteitsniveau naar verhouding 1»
is, een relatief hoog ongevalsrisico lopen. Dit was voornamelijk het gevolg van eea
verminderd besef van het verkeersgevaar, zij het dat een dergelijk besef meer on
kinderen van toepassing was dan op ouderen. Jongere en volwassen voetgangen
hadden daarentegen een hoger activiteitsniveau, waarbij hun relatief grote betrot-
kenheid bij een verkeersongeval meer het gevolg was van hun eigen "bewuste' risi-
cogedrag . .••• J>I-VK*T):,-

De uitkomsten van deze studies zouden tot de conclusie kunnen leiden dat bij de be-
paling van de zorgvuldigheidsnorm meer gedifferentieerd moet worden naar bij-
voorbeeld leeftijd en verkeersgedrag. Een dergelijke differentiatie kan echter voorde
rechter, die belast is met het oordeel over de juridische zorgvuldigheidsnorm, te bö-
ge kosten meebrengen. De rechter zal eerder de neiging hebben om een gemiddelik
zorgvuldigheidsnorm op te stellen, waaraan bepaalde risicogroepen alleen tegen bö-
ge kosten kunnen voldoen. Zij zullen mogelijk worden aangezet tot een activiteiis-
wijziging.

Naast deze zorgvuldigheidsnorm kunnen twee andere instrumentenbehulpzaamzija
bij de controle van het verkeersgedrag. In de eerste plaats kan een autoverzekaa,
in het kader van de preventie, de premie differentieren naar leeftijd. Aan jongere
automobilisten wordt dan bijvoorbeeld een hogere premie opgelegd dan aan oute
bestuurders. Afhankelijk van de kosten daarvan kan, binnen de groep jonge autobe-
stuurders, daamaast mogelijk een verdere differentiatie worden toegepast.
tweede plaats kunnen met behulp van veiligheidsregulering bepaalde uiformaüete-
körten bij de autobestuurder worden weggenomen. Door verkeersborden kan J
voorbeeld een autobestuurder, wanneer hij zieh met zijn voertuig in een woonwj
begeeft, worden gewaarschuwd voor speiende kinderen.

Regulering kan daamaast ook anderszins van invloed zijn op het verkeersge g
overheid zou bijvoorbeeld ten behoeve van een verbetering van het
van volwassen voetgangers kunnen overgaan tot een verscherping van

1171. Jonah and Engel, Ac. An. & Prev., 1986,p. 193-206.
1172. Zie daarover uitvoerig paragraaf 4.2.2 van hoofdstuk 6.



ntrole In de uren dat de activiteit van deze voetgangers het hoogst is kan, door
"ddel van een selectieve controle op bepaalde verkeerskruisingen en met behulp
™ boetes bij overtrading van de verkeersregels, worden bereuet dat volwassen
voetgangers meer zorg betrachten.

Een verscherping van de verkeerscontrole met de daaraan verbunden sancties kan
ook worden toegepast om automobilisten tot een zorgvuldiger verkeersgedrag aan te
zetten In een van de beschreven studies wordt een aantal concrete beleidsaanbeve-
lingen gedaan om het gedrag van met name jonge autobestuurders in meer zorgzame
banen te leiden. Daarin wordt onder andere aanbevolen om verkeersborden längs de
autoweg te plaatsen, waarop is vermeid hoeveel verkeersongevallen op een bepaald
traject hebben plaatsgevonden. Daarnaast kunnen verkeersborden worden geplaatst
bij een bepaalde kruising of een ander gevaarlijk punt ("black spot') waar veel onge-
lukken gebeuren."" Bij dit laatste dient echter de vraag te worden gesteld of de
overheid als beheerder van de wegen niet dient in te grijpen wanneer een bepaalde
kruising als gevaarlijk te boek Staat. Tenzij alle financiele middelen daartoe zijn uit-
geput, kan misschien worden gedacht aan het plaatsen van verkeerslichten indien
daarin nog niet is voorzien. •

Naast de bovengenoemde verkeersmaatregelen kan ook een verscherping van de
sancties bij overtreding van de verkeersregels worden ingezet om het verkeersgedrag
te controleren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een ontzegging van de
rijbevoegdheid ingeval van een verkeersovertreding of het onder invloed van alcohol
veroorzaken van een verkeersongeval. Een dergelijke sanetie zal niet alleen kunnen
leiden tot meer zorgvuldigheid, maar kan de betrokken autobestuurder ook dwingen
tot een tijdelijke activiteitswijziging.''"

Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit de theorie een aantal middelen wordt
aangedragen om het ongevalsrisico en het verkeersgedrag van bepaalde groepen ver-
keersdeelnemers te verminderen respecrievelijk te verbeteren. In het vervolg van de
empirische analyse, wanneer respectievelijk aansprakelijkheid (hoofdstuk 10), ver-
zekenng (hoofdstuk 11) en veiligheidsregulering (hoofdstuk 12) aan de orde komen,
al meer duidelijk worden wat de werkelijke effecten van de genoemde maatregelen
tonnen zijn.

1173.

• 12 voor een empirische analyse van deze en andere sancties.
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Hoofdstuk 10: De empirische toetsing van ^ s « ^ *
aansprakelijkheidsregels , ,;.^ , ,̂

1. Inleiding , .

Binnen de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht is onderzocht welke
aansprakelijkheidsregels verkeersdeelnemers in een bilaterale ongevalssituatie aan-
zetten tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau. In dat kader is enerzijds uitgegaan
van een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer,
waarbij de autobestuurder in beginsel gehouden is om de gehele schade van de fiet-
ser te vergoeden, tenzij de laatste niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm
waardoor de aansprakelijkheid van de autobestuurder in zijn geheel vervalt. Ander-
zijds werd aandacht besteed aan een gewone regel van foutaansprakelijkheid, waar-
bij de autobestuurder de schade van de fietser moet vergoeden, indien hij niet heeft
voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm. Vanuit de theorie is geconcludeerd dat in be-
ginsel noch een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuld-
verweer, noch een gewone regel van foutaansprakelijkheid tot een efficiente uit-
komst leiden. In het kader van de preventiedoelstelling van het aansprakelijkheids-
recht is echter gesteld dat onder bepaalde omstandigheden een lichte voorkeur voor
een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer kan worden uitge-
sproken. Dit hing samen met de veronderstelling dat het vanuit maatschappelijk
oogpunt belangrijker kan zijn om de gevaren van het autoverkeer te sturen, dan dat
de fietser wordt aangezet tot een optimaal activiteitsniveau. Vanuit de compensatie-
doelstelling is verder geconcludeerd dat een regel van risicoaansprakelijkheid met
een absoluut eigen schuldverweer een betere schadevergoeding aan het slachtoffer
garandeert dan een gewone regel van foutaansprakelijkheid.""

In dit hoofdstuk Staat de vraag centraal of ten aanzien van het aansprakelijkheids-
recht empirisch bewijs voorhanden is, waaruit kan worden opgemaakt dat aanspra-
kelijkheidsregels het gedrag van verkeersdeelnemers preventief kunnen beinvloeden.
Daarbij doet zieh echter een probleem voor. Het aansprakelijkheidsrecht is reeds de-
cennia lang dermate verweven geraakt met verzekering dat er bijna geen rechts-
stelsels meer bestaan waarin nog enkel het aansprakelijkheidsrecht (zonder verzeke-
™g) ten aanzien van verkeersongevallen wordt toegepast. Daarnaast geldt dat de
empinsche studies die zieh in het bijzonder richten op een analyse van de civielrech-
«üjke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vooral betrekking hebben op de ja-
rcn 60 en '70 van /i

, *™ ^ vorige eeuw. Dit betekent dat er weinig recent empirisch mate-
naal VOOrhanHpn ' • o r
wordt j ' waann de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht

onderzocht. Het wel aanwezige materiaal heeft daarbij, mede door de invloed



van verzekering, veelal een indirect karakter. Daarnaast wordt met name
'80 van de vorige eeuw vooral de nadruk gelegd op empirisch onderzoek *̂Ü
prevenrieve effecten van een verschuiving van een derde partij aansprakehlLt
naar een eerste partij no-fault vergoeding."™ ^*"

Met inachtneming van het voorgaande zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed
aan kwantitatief onderzoek naar de verkeersaansprakelijkheid. De studies die hierki
aan bod komen geven een empirische analyse van de werking van la
aansprakelijkheidsrecht, meer in bijzonder binnen het proces van de schadereeelim
na een verkeersongeval. In dit kader zal in paragraaf 2 de praktische werking vande
verkeersaansprakelijkheid in Nederland worden onderzocht. In paragraaf 3 zal
aandacht worden besteed aan de werking van aansprakelijkheidsregels in Noord-
Amerika en Canada. Dit hoofdstuk zal in paragraaf 4 worden afgesloten met era
aantal concluderende opmerkingen.

2. De praktische werking van aansprakelijkheidsregels in
Nederland

In Nederland is gedurende de jaren zeventig van de vorige eeuw kwantitatief onder-
zoek verricht naar de praktische werking van de verkeersaansprakelijkheid, in hfl
bijzonder ten aanzien van de schadeafwikkeling na een verkeersongeval. In dat ka-
der kan een drietal studies worden genoemd. Daarbij wordt de schaderegelingvauffi
drie gezichtspunten benaderd, namelijk vanuit de positie van het slachtoffer, vani
de positie van de rechter en vanuit de positie van de aansprakelijkheids-
verzekeraar."" In het onderzoek dat zieh rieht op de positie van de rechter worden
alle civiele rechtbankvonnissen geanalyseerd die in de jaren 1967 en 1968 met be-
trekking tot verkeersongevallen werden gewezen."™ Het onderzoek dat betreßt
had op de positie van het slachtoffer concentreerde zieh eveneens op de jaren 1967
en 1968 en betrof een steekproefsgewijze enquete onder alle ernstig gewonde nw
nelijke verkeersslachtoffers in de leeftijd van 16 tot en met 64 jaar." Het der*»
derzoek tenslotte, omvatte 196 casestudies naar de wijze waarop door een dnett

1176. Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 16. 1972
1177. Bloembergen, Hers-van Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend Botsingen,

...,. Bloembergen en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade, 1973 (slM|» ^
:-̂ . Schaderegeling bij verkeersongevallen, 1979 (verzekeraar). Bij deze studies
,..,' een onderscheid gemaakt naar type ongeval, zoals motorrijtuig versus " » ^

versus niet-gemotoriseerd, eenzijdige ongevallen en niet-gemotons
gemotoriseerd. , j

1178. Bloembergen, Hers-van Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend botsingen, p- "
1179. Bloembergen en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade, p. 3.
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ote verzekeringsmaatschappijen de schadevergoeding naar aanleiding van een
fericeersongeval wordt geregeld.''*° - - - , „ . . , . . , . „ _ . . . . „ . . . , . , , „ . „ ,

Hoewel binnen deze studies de nadruk ligt op de schaderegeling na een verkeerson-
eeval betekent dit niet dat de aansprakelijkheidsvraag binnen de procedure een on-
dereeschikte rol vervult. Voordat tot uitkering van de schade kan worden overge-
gaan, dient immers eerst de vraag naar aansprakelijkheid te worden beantwoord. In
dat kader is binnen het Nederlandse stelsel van verkeersaansprakelijkheid, zoals dit
in de iaren '60 en 70 van de vorige eeuw van toepassing was, in beginsel de schuld-

1181

mag van belang.

In het onderzoek dat hierna aan bod komt wordt in beginsel geen aandacht besteed
aan de preventieve werking van aansprakelijkheidsregels. In paragraaf 2.4 zal het
belang van deze studies voor het onderhavige onderzoek worden belicht, meer in het
bijzonder ten aanzien van de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht. .

2.1. DE SCHADEREGELING VANUIT DE POSITIE VAN DE RECHTER

ID de Studie waarin de schaderegeling vanuit de positie van de rechter centraal Staat,
wordt door de onderzoekers vastgesteld dat slechts 3% van het totaal aantal civiele
rechtbankprocedures betrekking had op verkeersschade."^ Daarnaast bleek dat in
de meeste gevallen (79%) waarin een procedure werd aangespannen, sprake was van
een geschil omtrent de schuldvraag, terwijl in 25% van de gevallen het geschil be-
trekking had op de schadeomvang."" Met de schuldvraag wordt volgens de onder-
zoekers niet de schuld in de enge juridische betekenis van verwijtbaarheid bedoeld.
Bij schuld in het kader van dit onderzoek gaat het volgens de auteurs om alle geval-
len waarin het ging om onrechtmatigheid of schuld in de zin van artikel 1401 oud
BW. In de woorden van de auteurs:

'Onder schuld hebben we dus verstaan datgene wat men in het normale
spraakgebruik bedoelt als men zegt, dat 'iemand schuld had aan het onge-
!uk\""

De onderzoekers constateren naar aanleiding van de statistische gegevens dat de
Praktische Problemen ten aanzien van verkeersaansprakelijkheid met name betrek-

g hadden op deze schuldvraag. Hierbij moet worden aangetekend dat slechts een

''*!'^8elingbijverkeersongevallen,p.3-5. ' " - - - ' - ' •
" ' " ^ " " l o c h t e studies geen onderscheid wordt gemaakt naar type ongeval kan

^ worden opgemaakt dat aan artikel 31 WVW nog slechts een beperkte betekenis
"82 Blnmk.' , **" *<** voomamelijk artikel 1401 oud BW als uitgangspunt gehanteerd.
» « BtoST*™' u ^ " " " " ° ™ ' ^"*"= ™ ^an Verseil, Duizend botsingen, p. 9.
'IM Bloemh!r"'u ^ " ° ^ " - V i n k e e n Van Wersch, Duizend botsingen, p. 51-53.

™<*rgen, Hers-van Oven, V.nke en Van Wersch, Duizend botsingen, p. 36-37.
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klein deel van het totaal aantal geschillen omtrent verkeersongevallen vo
ter komt. De meerderheid van de verkeersschades wordt blijkbaar doo d' '"*
raars afgewikkeld. * *"*•

In de derde plaats bleek het aantal regresprocedures volgens de ondeizoeke
hoog, namelijk 57% van het totaal. Hiervan werd 81% door particuliere vercekenK
en 16% door sociale verzekeraars gevoerd. Daarnaast werd 66% van de zaakschafc
procedures aangespannen door een regresnemende instantie; bij procedures over let
selschade was dit percentage 29%. Tenslotte wordt door de onderzoekers geconsa-
teerd dat een grote meerderheid (77%) van de regresacties vorderingen betrofva
minder dan Fl. 3.000,-. Dit betekent volgens hen dat de hieraan verbondenkostenrt-
latief hoog zijn."" De onderzoekers concluderen naar aanleiding van deze statisti-
sche gegevens dat een afschaffing van het regres met de handhaving van de aanspn-
kelijkheid kan leiden tot een halvering van het aantal gerechtelijke procedures ora
verkeersaansprakelijkheid en een vermindering van het aantal conflict«] buiten dt
rechter om.""

i n
2.2. D E SCHADEREGELING VANUIT DE POSITIE VAN HET SLACHTOFFER

In het onderzoek waarin de positie van het slachtoffer centraal staat, wordt mnk
aandacht besteed aan de beschermingsomvang van het aansprakelijkheidsrecht it
vergoedingsbron voor letselschade ten gevolge van een verkeersongeval. Uiti
onderzoek blijkt dat de betekenis van het aansprakelijkheidsrecht gering is, vod
bij die vormen van schade die reeds bij het slachtoffer zelf zijn gedekt (mediscit
kosten, inkomensschade)."^ Ook bij de schadesoorten die niet door een eigen ver-
zekering worden gedekt of in het geheel niet zijn gedekt (smartengeld), bleek sieche
een klein deel van de schade op basis van het aansprakelijkheidsrecht te widow
goed. Binnen het totale bedrag dat aan schadevergoeding werd uitgekeerd w
slechts in 15% van de gevallen sprake van een betaling door de WA-verzekenai«

1185. Bloembergen, Hers-van Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend Botsingen, p. 17-2&
1186. Bloembergen, Hers-van Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend botsingen, p

kers gaan niet in op de vraag welke gevolgen een afschaffing van het regres
beeld de premies van particuliere en sociale verzekeringen. ^ j ,

1187. Op basis van 452 interviews kan ten aanzien van het type verkeersdeelnemer wo ^ ^
80% een bestuurder van een motomjtuig betrof, 19% was een fletser of voe gang ^
passagier van een auto. Zie Boembergen en Van Wersch, Verkeersslachtotters a

1188. Hierbij moet worden aangetekend dat 1/5 van het aantal getnterviewde ' ' " J j " ^ ^ »
partij had en dus ook niemand aansprakelijk kon stellen. Zie Bloembergen
keersslachtoffers en hun schade,p. 186. -• ..••-•••»•-
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de tegenpartij aan het slachtoffer, waarbij het in meerderheid om kleine bedragen
. 1 1 8 9 . , . . . . . • . . -. - . " . • = • " '

g i n g . -.'• • • • - • •

van de praktische werking van het aansprakelijkheidsrecht is in het vo-
d h d d ll d h l d

,anzien van d p
d*"**'**'" »*•*" r * i • i i i i j i i j

ee onderzoek opgemerkt dat in een grote meerderheid van de gevallen de schuld-
mag centraal stond.'"* In het onderhavige onderzoek wordt geconstateerd dat een
belangrijk deel van de slachtoffers geen aansprakelijkheidsvordering instelden om-
dat zij meenden de aansprakelijkheid van de tegenpartij niet te kunnen bewijzen.
Daaraaast bleef de vergoeding van het slachtoffer vaak onvolledig, was de periode
waarbinnen de schadevergoeding wordt uitgekeerd te lang en was met name bij ern-
stig letsel sprake van conflicten en langdurige juridische procedures.""

In de slotbeschouwing bij hun onderzoek wordt door de auteurs geconcludeerd dat
de rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de rechtstreekse vergoeding van verkeers-
slachtoffers gering is. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de vergoeding van
letselschade. Het aandeel van het aansprakelijkheidsrecht in de totale vergoedings-
stroom bedroeg ongeveer 10%."" Dit läge percentage is volgens de auteurs echter
vooral het gevolg van de bij het slachtoffer aanwezige vergoedingsbronnen, waar-
door de compensatoire werking van het aansprakelijkheidsrecht in die gevallen
overbodig is. Ten aanzien van andere vormen van schade vervult het aansprakelijk-
heidsrecht nog wel een rol, zij het een beperkte."^ Het onderhavige onderzoek dat
betrekking had op de positie van het slachtoffer zelf kon geen informatie geven over
de omvang van het regres, maar de auteurs menen op basis van ander onderzoek dat
het regres bij letselschade zowel binnen als buiten het proces een belangrijke plaats

1 IQd

lnneemt.

Een belangrijke doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht is de preventie van ver-
keersongevallen. Verkeersongevallen kunnen worden voorkomen wanneer een po-
tentiele schadeveroorzaker weet dat hij de ontstane schade zelf moet vergoeden.
Volgens de onderzoekers was in dit experiment de aansprakelijkheid van de schade-
veroorzaker echter veelal door een verzekering gedekt. In het beperkte aantal geval-
len waarin de veroorzaker wel persoonlijk voor de schade moest opkomen ging het
vaak om kleine bedragen. Het is volgens de onderzoekers wel mogelijk dat de schul-

U89. BlnemW,^ en Van Wersch, VerkeersslachtofTers en hun schade, p. 187-188.

1191 n '*^*"'"*""^*" Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend botsingen, p. 51-53. f? •
i. Bloembergen en Van Wersch, VerkeersslachtofTers en hun schade, p. 189-190. ;;.•-..:.

,,93 g" Bloembergen en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade, p. 137-145.
ij zaakschade lag het aandeel van het aansprakelijkheidsrecht op ongeveer 30%, hoewel de be-
ragen gemiddeld lager waren dan bij letselschade. Zie Bloembergen en Van Wersch, Verkeers-

„,4 j!jT «* °" *""" "^"'^ P- ' *^' 8^-
ii "-~ijzen hierbij met name naar Bloembergen, Hersch-van Oven, Vinke en Van Wersch,

over I , " * * " • P- ' ^ ' 2 0 . waarin werd berekend dat 2 9 % van de gerechtelijke procedures

"«elschade door een regresnemende instantie wordt gevoerd. , „ . . . . . . . •.



dige de schade indirect draagt, namelijk via de premie van
i i95 ^ ""

2.3. D E SCHADEREGELING VANUIT DE POSITIE VAN DE

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR

Een derde praktijkonderzoek rieht zieh op de schaderegeling na een verkeersoB.
geval, zoals deze bij een aantal grote aansprakelijkheidsverzekeraars verloopt Hin
uit blijkt dat de aansprakelijkheidsvraag in veel gevallen moeilijk te beantworte
is. Dit is ten dele het gevolg van het feit dat een verzekerde zelf moeiteheeftomits
opzichte van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar schuld te erkennen voor de schafe
die hij aan derden heeft veroorzaakt. De verzekerde is daarbij vooral bang voor m
verlies van zijn no-claim korting, waardoor zijn verhaal over de toedracht van hn
ongeval niet zelden onbetrouwbaar is. K7K4>W

In de tweede plaats kan voor de beanrwoording van de schuldvraag in veel gevalta
de toedracht van het verkeersongeval niet meer precies worden achterhaald. Di
houdt verband met de complexiteit van bepaalde verkeerssiruaties, waarbij de op-
eenvolgende gebeurtenissen zieh veelal in een 'split second' afspelen.""

Een derde oorzaak voor de problemen bij het schuldvraagonderzoek heeft betoek-
king op het feit dat voor de beoordeling van de schuld veelal een polirierapiMt
noodzakelijk is. Aangezien de wachttijd voor de ontvangst van een afschriftvanta
dergelijk rapport gemiddeld enkele maanden bedraagt, wordt hiervan weiniggebri
gemaakt. Wanneer ter beoordeling van de schuldvraag wel een proces-verbaalwori
gebruikt, blijkt dat de inhoud daarvan op veel punten afwijkt van de bevindingeni
de schaderegelaar op de plaats van het ongeval heeft gedaan. Daarnaast isnaaibe
oordeel van de schaderegelaar een politierapport vaak onvolledig en niet alrijdera
betrouwbaar.""

Uit dezelfde Studie blijkt echter dat een actief schuldvraagonderzoek, waarbij p
bruik wordt gemaakt van een politierapport, een onderzoek ter plaatse en het taw
van het slachtoffer, een efficiente beoordeling van de schuldvraag " » 8 ^ " T

Van de 135 onderzochte gevallen kon in 7 1 % de schuldvraag moeiteloos»«*»
vastgesteld, hetgeen betekent dat de aansprakelijkheidsvraag voor de verze e
een duidelijk antwoord opleverde, dat ook voor het slachtoffer acceptabel vns^
naast was in 68% van de onderzochte cases sprake van een duidelijke ove

1195. Bloembergen en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade, p. 185-193-
graaf 2.4 voor een verder commentaar op deze doelstelling.

1196. De Groot, Schaderegeling bij verkeersongevallen, p. 33-34.
1197. De Groot, Schaderegeling bij verkeersongevallen, p. 34-36. •'-'•*' , ™
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ne van eenvoudige voorrangsregels. Tenslotte bleek in slechts 10% van de 117
evallen waarin de aansprakelijkheid vaststond de eigen schuld een rol te speien.

In het kader van het onderzoek naar de aansprakelijkheidsvraag bleek verder dat de
intensiteit van een dergelijk onderzoek vooral afhankelijk is van de persoonlijke in-
stelling van de schaderegelaar, die namens de verzekeraar de schade met het slacht-
offer regelt. Bij verkeersongevallen met licht letsel, waarbij de aansprakelijkheid
duidelijk uit de feiten kan worden afgeleid, gaat de schaderegelaar, namens de ver-
zekeraar, veelal spoedig tot erkenning van de aansprakelijkheid over. Zelfs wanneer
de aansprakelijkheid niet direct kan worden vastgesteld, wordt veelal overgegaan tot
een schade-uitkering aan het slachtoffer. Hierbij wordt geen verdergaand onderzoek
naar de schuldvraag ingesteld of wordt toch schadevergoeding betaald, ondanks het
feit dat er geen sprake is van aansprakelijkheid. De factoren die bij een dergelijke
keuze een rol speien, zijn de schadeomvang, de kosten van verder onderzoek naar de
schuldvraag of de verwachte weerstand bij geen uitkering. Ingeval van twijfel wordt
veelal in het voordeel van het slachtoffer besloten. Alleen wanneer de schade een
grotere omvang heeft, en er sprake is van een langdurig genezingsproces, volgt
meestal wel een uitgebreid onderzoek naar de schuldvraag. Daarnaast wordt uit
doelmatigheidsoverwegingen een beroep op de eigen schuld vaak achterwege gela-
ten. Wanneer duidelijk vaststaat dat sprake is van eigen schuld, wordt soms toch de
uit te keren schade aangepast om tot een aanvaardbaar eindresultaat te komen.' '"

Concluderend wordt door De Groot gesteld dat in theorie de schuldvraag en de
schadevergoeding gescheiden grootheden zijn. In de praktijk van de schaderegeling
blijken zij evenwel soms in elkaar over te lopen. Het schuldbegrip is in de schadere-
gelingspraktijk niet afgeschaft, maar het belang ervan wordt mede bepaald door be-
drijfseconomische afwegingen van de verzekeraar. Daamaast wordt, economisch
gezien door de schaderegelaar een kosten-baten analyse gemaakt van de vraag hoe
diepgaand het onderzoek naar de schuldvraag moet plaatsvinden. Het gaat in de
ogen van de verzekeraar immers om een efficiente schadeafwikkeling. Wanneer
daarbij de schuldvraag niet teveel aan discussie onderhevig is en de schade snel kan
worden geregeld, wordt bijvoorbeeld het opvragen van het proces-verbaal, waar
wanden overheen kunnen gaan, uit kostenoogpunt achterwege gelaten. Er wordt
daamaast veel met waarschijnlijkheden gewerkt, waarvan de interpretatie veelal aan
de schaderegelaar wordt overgelaten.'*°°

1199' £ ?°°'' Schaderegeling bij verkeersongevallen, p. 36-37. :
1200 De r ****«8eling bij verkeersongevallen, p. 36-44.

ww«. Schaderegeling bij verkeersongevallen, p. 39 en 44.

*_• I
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2.4. HET BELANG VAN DEZE STUDIES VOOR HET ONDERHAVIGE ONDERZO

In het voorgaande is een drietal Nederlandse studies beschreven, waarbi h«
der van de schaderegeling bij verkeersongevallen respectievelijk de rol vaTde
ter, het slachtoffer en de verzekeraar aan bod zijn gekomen. Hoewel deze studi "Si
teren uit de jaren '60 en 7 0 van de vorige eeuw, kan hieruit toch een aantalco«k
sies worden getrokken.

In het algemeen kan worden gesteld dat de invloed van het aansprakelijkheidsredj
op de preventie van verkeersongevallen moeilijk empirisch kan worden getoetst In
de eerste plaats kan worden gesteld dat er geen empirisch materiaal voorhanden is
om een dergelijke invloed aan te tonen. In de tweede plaats kan worden gecoocb
deerd dat als gevolg van de invloed van verzekering de toetsing van het aansprab
lijkheidsrecht sec wordt bemoeilijkt. Uit het beschreven onderzoek bleek btjvow-
beeld dat een grote meerderheid van de aansprakelijkheidsproceduresdoordeverze-
keraars wordt afgewikkeld.

In een van de studies die hiervoor aan bod is gekomen wordt, naar aanleiding vande
gepresenteerde onderzoeksresultaten, geconcludeerd dat de preventiedoelstelling vao
het aansprakelijkheidsrecht bij verkeersongevallen een ondergeschikte rol vtr-
vult. '^" Aangezien in de meeste aansprakelijkheidsprocedures de WAM-verzekew
van de schadeveroorzaker wordt aangesproken, kan worden gesteld dat voor het gt-
ven van zorgprikkels veeleer deze verzekeraar de aangewezen instantie is. De pit-
ventie van aansprakelijkheidsregels wordt daarmee geincorporeerd in de sda-
deafwikkeling door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze kan trachten om via dt
premie (bonus-malus) het gedrag van de schuldige dader te beinvloeden. Het regie-
recht kan daarbij een belangrijke rol vervullen, omdat het slachtoffer voor rijn eigen
gedekte schade de veroorzaker niet aanspreekt. De verzekeraar van het slachtofc
kan voor de uitgekeerde schade verhaal nemen op de aansprakelijkheidsverzekew
van de dader. Wanneer de WAM-verzekeraar de schade vervolgens uitkeert,kanv»
een premieaanpassing de invloed op het gedrag van de dader worden |
haafd.'**

Uit de hiervoor besproken studies is gebleken dat in 29% van de g
cedures ten aanzien van letselschade een regresnemende instantie de eisen ep»)
was; bij procedures over zaakschade bedroeg dit percentage zelfs 66%.

1201. Bloembergen en Van Wersch, Verkeerssiachtoffers en him schade, p. 185 en " ^

gens niet in op de vraag of in het algemeen de preventie van verkeersongeva en

van het aansprakelijkheidsrecht moet zijn. . y,„

1202. In hoofdstuk 11 zal de vraag aan de orde komen hoe in de praktijk de preven

gevallen via de verzekeringsvoorwaarden werkt. , .
1203. Bloembergen, Hers-Van Oven, Vinke en Van Wersch, Duizend botsingen, p-



tudie wees uit dat het aandeel van het aansprakelijkheidsrecht in de totale ver-
^dingsstroom voor letselschade gering was. In de woorden van de auteurs van dit^dingsstroom

k

" 'Het aansprakelijkheidsrecht waarop de WAM inhaakt, neemt bij het .
opvangen van letselschade een uiterst bescheiden plaats in; slechts 15% van
de door ons ondervraagde ernstig getroffen slachtoffers ontving [afgezien van
de rechtstreekse betalingen uit eigen bron MvD] enige vergoeding voor letsel- . ,,.
schade'.'»*

s •• • ' = • •

In dit onderzoek lag vooral de nadruk op een analyse van de betekenis van het aan-
sprakelijkheidssysteem bij de vergoeding van letselschade, gezien vanuit de positie
van het slachtoffer. De auteurs stellen dat het grootste deel van de vergoeding voor
letselschade aan het slachtoffer afkomstig was uit eigen bronnen, een gegeven dat
volgens hen de onderschikte rol van het aansprakelijkheidsrecht mede verklaart.'*"

Recente gegevens omtrent de vergoeding van letselschade bij verkeersongevallen
wijzen uit dat van de totale schadelast die door de WAM-verzekeraars wordt opge-
bracht, 40% ten goede komt aan de regresnemende instanties en 60% aan het slacht-
offer zelf.'** Deze cijfers geven echter geen uitsluitsel over de werkelijke rol van
het aansprakelijkheidssysteem bij de vergoeding van letselschade, het deel van de
vergoeding voor letselschade aan het slachtoffer dat gebaseerd is op het aansprake-
lijkheidsrecht en de mate waarin een individueel verkeersslachtoffer voor zijn letsel-
schade überhaupt een vergoeding ontvangt van de WAM-verzekeraar.

hi een recent versehenen Studie van Weterings wordt op basis van een totaal aantal
jaarlijkse verkeersslachtoffers van 650.000, aangenomen dat in 60-70% van het to-
taal aantal verkeersongevallen een potentiele claim ontstaat. Het percentage ver-
keersslachtoffers dat ook daadwerkelijk een schadeclaim indient, wordt door hem op
10-15% (65.000-97.500) geschat.'*" Verder wordt door Weterings aan de hand van
mdividuele interviews met (letselschade-)advocaten, schadebehandelaars en rechts-
hulpverleners een beeld geschetst van de kosten die zijn gemoeid met de afwikke-
ling van letselschadeclaims bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medisch let-

1205 J j ' * " * " ® * en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade , p . 194.
1206 r * " * " 8 e " en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade, p . 187-188.

e cijfers, die een prognose bevatten voor het j aa r 1997, zijn afkomstig van het Cent rum voor
erzekenngsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars , geciteerd in de Memor ie van Toelich-

W^lv! .^ ^ ^ t e l l i n g "> invoering van afdeling 8 .14.1 . (verkeersongevallen) van het Burgerlijk
zieh d ^ ' ' ^ " ' ^ ' " " 9 , "*•• 3 . P- 14- Mede naar aanleiding van deze gegevens heeft

« m de literatuur een discussie ontsponnen over de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de po -
•e van regresnemende instanties. Zie Van Maanen, NJB, 1998, p. 116-121 en Kremer versus

1207 „ " * • " " " ™ N J B . 1998,p. 60*611.
wetenngs, Vergoeding van letselschade, p. 21-28. . - ••
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1208
sei en letsel door geweld. Hij maakt daarbij globaal onderscheid tussen de
in respectievelijk het aansprakelijkheidstraject, het medische traject en het y?
bepalingstraject.'*" Voor deze trajecten komt Weterings uit op een s
kosten van respectievelijk 235-245 miljoen gulden (aansprakelijkheid)
joen gulden (medisch) en 90-430 miljoen(schadebepaling).™

Zoals aan het begin van deze paragraaf werd gesteld is er ten aanzien van Nederland
geen empirisch materiaal voorhanden waaruit de invloed van aansprakelijk
zekering op de preventie van verkeersongevallen kan worden afgeleid. In de eado
beschreven studies lag de nadruk op de schadeafwikkeling na een verkeersongnjl
waarbij een grote meerderheid van de procedures door de verzekeraars wordt goe-
geld en door hen ook de schade wordt uitgekeerd.'^" Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat als gevolg van de invloed van de verzekering de preventieve werking VB
aansprakelijkheidsregels sec beperkt is. Dit brengt mee dat aan de rol van de (a-
sprakelijkheids)verzekeraars op het terrein van de preventie van verkeersongevalb
meer gewicht toekomt. De vraag in hoeverre verzekeraars via de polisvoorwaarda
het gedrag van de verzekerde (kunnen) beinvloeden, zal echter in het volgemit
hoofdstuk aan de orde komen.

3. De werking van aansprakelijkheidsregels in Noord-Amerikj
en Canada • . ,, , . ,:„•.' .,-..

Ten aanzien van het onderzoek dat in Noord-Amerika en Canada naar de wert»
van aansprakelijkheidsregels in het verkeer is verricht, geldt ook dat het aansprafr
lijkheidsrecht sterk verweven is geraakt met verzekering. Daarnaast wordt bim
het onderzoek naar de verkeersaansprakelijkheid in deze landen vooral een m-
gelijking gemaakt met de toepassing van een no-fault verzekering, die indejarenTO
van de vorige eeuw in 24 staten van Noord-Amerika en in een aantal Canadese JOT-
vinciesis ingevoerd.'*'* , . , , . ; - • ;•

In deze paragraaf zal een aantal studies aan bod komen die enerzijds de prevenow

werking van aansprakelijkheidsregels sec trachten te onderzoeken.'*' Anderzijds

1208. Weterings, Vergoeding van letselschade, 1999, p. 6-8.
1209. Weterings, vergoeding van letselschade, p. 51-101.
1210. Weterings, Vergoeding van letselschade, p. 113-118. , ^^^g
1211. Op het onderzoeksterrein van de schadevergoeding kan in dit verband " ° * * * V ^ „

naar het Nationale Platform Personenschade (NPP) en de Stichting Personenschae ̂ ^ ^ ^
> • Verzekeraars (PIV), die enkele jaren gelden zijn opgericht en mede tot doel heb ,

verrichten naar de schadevergoeding in het verkeer. ^ ^
1212. Deze vergelijkende studies zullen in hoofdstuk 13 meer uitvoerig worden geana > ^
1213. White, RJE, 1989, p. 308-330. Zie ook Komhauser and Schotter, JLS ' " ^

tievelijk Wittman, Friedman, Crevier and Braskin, JLS, 1997, p; ' ^
rimenteel onderzoek naar de preventieve werking van aansprakelij
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keenmeer algemeen overzicht worden gegeven van de praktische werking van de
"vielrechtehjke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen.'*" Daarbij zal met name
de aandacht uitgaan naar de schaderegeling bij verkeersongevallen binnen een sys-
teem van aansprakelijkheid en verzekering.

ool

3 1 DE PREVENTIE VAN AANSPRAKELUKHEIDSREGELS IN HET VERKEER »- ,; -v 5 r ' i t ;

Michelle White heeft de werking van aansprakelijkheidsregels onderzocht aan de
hand van een analyse van 582 kop-staart botsingen (auto's) in de Amerikaanse Staat
Californie, die hebben geleid tot een gerechtelijke procedure.'*" De ongevalsdata
zijnafkomstig uit de jaren 1974-1976 en bevatten informatie omtrent de zorgniveaus
van dader en slachtoffer, waarbij de dader degene is die met zijn voertuig achterop
de auto van het slachtoffer botst. De centrale vraag bij dit onderzoek is de invloed
van de verschuiving van een regel van foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer ('contributory negligence') naar een foutaansprakelijkheid met een
gradueel eigen schuldverweer ('comparative negligence'),'*'* op de zorgniveaus van
dader en slachtoffer.'*"

Bij een foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer is de schade-
veroorzaker tot een volledige schadevergoeding gehouden indien hem enig verwijt
kan worden gemaakt, tenzij het slachtoffer een verwijt kan worden gemaakt; dan
heeft deze geen recht op schadevergoeding. De fout van het slachtoffer leidt derhal-
ve tot een verval van zijn aanspraak op schadevergoeding.'*'* Bij een foutaansprake-
lijkheid met een gradueel eigen schuldverweer geldt dat de schadeveroorzaker aan-
sprakelijk is voor de schade van het slachtoffer indien hem een verwijt kan worden
gemaakt. Wanneer echter zowel de schadeveroorzaker als het slachtoffer niet hebben
voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm, volgt een verdeling van de schade, waarvan de
Iwogte afhankelijk is van het (on)zorgvuldige gedrag van zowel de schadeveroorza-
ker als het slachtoffer.'*"
• • " 1 . 5 -. , - . . - = ...- ..:..' . . . . . . :

'214. Dewees, Duff en Trebilcock, Accident Law, p. 26-42. ', ''* , ' ? - * . ' . ' ' '
White, RJE, 1989, p. 308-330. De statistische gegevens zijn ontlecnd aan Wittrnan, JLE, 1986, p.
151-163.

Tussen 1971 en 1985 gingen 42 Amerikaanse staten over tot de invoering van foutaansprakelijk-
neidI met een gradueel eigen schuldverweer. In Californie werd deze aansprakelijkheidsregel in
™ ™ ^ * " Zie Whit RJE 309 C

g derweer. In Californie werd deze aansprakelijkheidsregel i
" Zie White, RJE, p. 309; Curran, IRLE, 1992, p. 319-322; Schirmeister, Ameri

«aanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 444-446.
• ^ WE'989 318E, 1989, p. 318.

'219. Whi,;' ü c ',!f'' V.': *J *™!" ™ « " '«" ° ' ™*ing" regel.
zieht H " * ' ' ^ ' ^ ' ' ^ ' °*" ' ^ ' " * *"** Schenzler, IRLE, 1994, p. 556-57 geven een over-
een aantal "**" ^"«bare aansprakelijkheidsregels in de Verenigde Staten, waarbij met name
sprokm / * " * " k " ^*" foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer wordt be-

' ook Bolt, Loterij of rechtspraak?, p. 47-69.
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De zorgniveaus van dader en slachtoffer werden door White onderverde
categorieen. De eerste categorie heeft betrekking op een laag niveau van a» "fw
bad driving'), waarbij de bestuurder zieh bijvoorbeeld schuldig heeft germafa
het gebruik van alcohol of een sterke overschrijding van de maximurnsnelheid te
de tweede categorie heeft de bestuurder gemiddelde zorg uitgeoefend ('med
driving'), waarbij hem een licht verwijt kon worden gemaakt. Bij de derde catem
werd een hoog niveau van zorg bij de bestuurder vastgesteld ('good driving') «a
bij geen bewijs voor verwijtbaar gedrag kon worden geleverd.'""

De resultaten van het onderzoek wijzen in de eerste plaats uit dat een verschui™
van foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer naar foutaanm
kelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer leidt tot een stijging (van.47na
.66) van de verwachte aansprakelijkheid bij de dader, wanneer deze een gernidddd
zorgniveau uitoefent. De kans voor de dader om aansprakelijk te worden gesteH
leidt bij een laag zorgniveau tot een lichte daling (van .99 naar .98).'"'

In de tweede plaats wordt door de onderzoeksdata aangegeven dat bij de toepassing
van foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer 33% van de daders
gemiddelde zorg uitoefende, terwijl door 67% een laag zorgniveau werd aangeweni
81% van de slachtoffers oefenden een hoog zorgniveau uit, terwijl door 19%eengt-
middeld zorgniveau werd aangewend. Bij foutaansprakelijkheid met een gradueel
eigen schuldverweer oefende 46% van de daders een gemiddeld zorgniveau uit a
54% läge zorg. 71% van de slachtoffers oefenden bij deze regel hogezorguita
29% gemiddelde zorg.""

In de derde plaats wordt door White een verband gelegd tussen de kansomaaiispn-
kelijk te worden gesteld en de uitoefening van een gemiddeld zorgniveau. Bij f»
taansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer is de relatieve kans voor
een bestuurder om als dader aansprakelijk te worden gesteld .30; bij foutaanspnke-
lijkheid met een gradueel eigen schuldverweer bedraagt deze kans .40." Diiver-
schil kan volgens White worden verklaard uit het gegeven dat bij foutaansprakebjk-
heid met een absoluut eigen schuldverweer strengere eisen worden gesteld aaneo
eventuele aansprakelijkheid van de dader.'"" Zij bedoelt hier waarschijnlijkmeeds
het bij foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer voor een sia»

1220. White, RJE, 1989, p. 318-319. Bij de rangschikking van dader en slachtoffer ° " * £ ^ j ,
dd en en*"

p j g £^ j
lende zorgcategorieen bleek overigens dat aan de kant van de daders geen en*" ^ ^
worden ondergebracht in categorie 3 ('good driving') en aan de zijde van e s ac . ^
zieh geen enkele bestuurder die zieh schuldig had gemaakt aan Very bad driving

1221. White, RJE, 1989, p. 319-320.
1222. White, RJE, 1989, p . 325-326. ^ > ^ » A - ' > > - •' ''—<•";•'
1223. W h i t e , R J E , 1 9 8 9 , p . 3 2 6 . ••• : '•'» •- - ' i; -
1 2 2 4 . White, RJE, 1989, p. 326. •' J '• - ' • ' • '
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ff moeilijker is om schadevergoeding te verkrijgen dan bij een foutaansprakelijk-
h d met een gradueel eigen schuldverweer. Bij foutaansprakelijkheid met een abso-
i l eigen schuldverweer mag aan het slachtoffer immers geen verwijt worden ge-
naakt, anders ontvangt hij in het geheel geen vergoeding. Uit de cijfers blijkt verder
dat het slachtoffer bij foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer
(46) minder geneigd is om naar de rechter te^stappen dan bij foutaansprakelijkheid
met een gradueel eigen schuldverweer (.66). '*"

Naar aanleiding van haar onderzoeksresultaten tracht White een preventief verband
aan te tonen tussen de uitoefening van verschallende zorgniveaus en een foutaan-
sprakelijkheid met respectievelijk een absoluut en een gradueel eigen schuldver-
weer. Met behulp van een rechtseconometrische analyse stelt White dat bij beide
aansprakelijkheidsregels de prikkels van zorg toenemen, wanneer het zorgniveau
van de bestuurder daalt van hoge zorg naar gemiddelde zorg. Voor bestuurders met
rengemiddeld of laag zorgniveau zijn daarnaast de prikkels om voorzichtig te rijden
bij foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer sterker dan bij fou-
taansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer. De resultaten van dit mo-
delmatige onderzoek suggereren derhalve dat een verschuiving van foutaansprake-
lijkheid met een absoluut eigen schuldverweer naar foutaansprakelijkheid met een
gradueel eigen schuldverweer bij de bestuurders tot een vermindering van de prik-
kels van zorg heeft geleid.'"' . -. , • . ; -/

White conclude«! naar aanleiding van haar onderzoek dat de empirische resultaten
steun geven aan de theoretische veronderstelling dat foutaansprakelijkheid met res-
pectievelijk een absoluut en een gradueel eigen schuldverweer tot verschillende ge-
dragsprikkels leiden, hoewel deze verschillen volgens haar in de praktijk minder
groot zijn dan theoretisch is gesuggereerd. Daarnaast heeft de overgang naar een
foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer mogelijk de prikkels
van zorg verminderd, waardoor een stijging van de ongevalskosten kan worden ver-
wacht. Het bewijs hiervoor is volgens White echter vrij zwak gebleken.'"'

Samenvattend kan worden gesteld dat het belang van het onderzoek van White
vooral hgt op het terrein van de preventieve zorgvuldigheid, waarbij de toepassing
van foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer vermoedelijk tot
"*er zorgvuldigheid bij het slachtoffer leidt. Deze aansprakelijkheidsregel heeft
™mers een alles of niets karakter, waarbij een licht verwijt van het slachtoffer reeds
Whit hi ?"^ ™" ^ schadevergoeding tot gevolg heeft. Uit het onderzoek van

e bleek dat het slachtoffer bij foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen

J ^ . 1989, p. 319. • • • • • • •> - • • — -

,g '"' * ^ ' " * ' • P- 328. Zie ook Dewees, Duff and Trebilcock, Accident U w , p. 63-64 noot

• White. WE. 1989, p. 328-329. , • . , , ... . , „ . , , .. . . . . . . ., , , , ,
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schuldverweer eerder hoge zorg (81%) zal aanwenden dan bij foutaansprak "H-U
met een gradueel eigen schuldverweer (71%). Bij de laatste regel zal d du
meer zorgvuldigheid worden aangezet. Uit het onderzoek van White Week i
dader bij foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer eerds
gemiddeld zorgniveau uitoefent (46%) dan bij foutaansprakelijkheid met een ata
luut eigen schuldverweer (33%). Daarnaast loopt de dader bij foutaansprakeHita
met een gradueel eigen schuldverweer een grotere kans om door het slachtofferaao.
sprakelijkte worden gesteld.'^®

In een later versehenen omvangrijk empirisch onderzoek is onder andere gem.
lyseerd welke gevolgen een overgang van foutaansprakelijkheid met een absohn
eigen schuldverweer naar foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schulte
weer heeft gehad op het aantal verkeersongevallen. '" ' Daarbij is geconcludeerd dit
deze verschuiving van aansprakelijkheidsregels geen invloed heeft gehadop het a-
tal dodelijke verkeersongevallen. Er bleken daarnaast geen aanwijzingen te zip
waaruit kon worden opgemaakt dat de overgang naar foutaansprakelijkheid met en
gradueel eigen schuldverweer de prikkels van zorg bij de autobestuurder heeft ver-
m i n d e r d . ' ^ De onderzoekers verwijzen naar het hiervoor besproken onderzoekm
White waarbij zij stellen dat:

'With the impact on injurers' incentives unclear and with victims better off
under comparative negligence, it would appear that drivers' incentives to be

t v i . careful are greater under contributory negligence. Nevertheless, choice of a
.,,,»• ,. comparative versus a contributory liability rule may have little effect on the

decision to deviate substantially from the due care standard, such as to drink
and drive, because in such cases one party's actions are likely to have been al-
most the entire cause of the accident'.'"'

3.2. D E SCHADEREGELING BU VERKEERSONGEVALLEN IN NOORD-AMERKA EN

CANADA

In deze paragraaf zal aan de hand van een aantal empirische studies worden on»
zocht op welke wijze de schaderegeling bij verkeersongevallen in de Veremg*
ten en Canada verloopt. In deze landen is veel onderzoek verricht naar de pr
werking van de aansprakelijkheid in het verkeer. Ten aanzien van de v
verkeersschade in de VS en Canada geldt overigens dat de gemiddelde ^
lijkheidsvordering wordt gedomineerd door uitkeringen voor immatenele sc
Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld meer dan 60% van de totale scnadeveij

1228. White, RJE, 1989, p. 325-326. •' '
1229. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 53-71. ' '<'*•'**'

1230. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 67. -S.S.JS&*^
1231. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 58 en 69. • ' " • *"' *" "k4#
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die onder een derde partij aansprakelijkheidsverzekering VOOT verkeersschade is
gedektbetrekking heeft op uitkeringen voor immateriele schade.'"* w ,.,*<m^-^

• - W " I : - : B F ' U - • • • : -

In de Amerikaanse staten waarbinnen nog een traditioneel aansprakelijkheidsregime
voor verkeersschade geldt,'*" wordt deze globaal geregeld via het aansprakelijk-
heidsrecht ('tort'), gecombineerd met een 'verplichte' motorrijtuigverzekering tegen
aansprakelijkheid ("bodily injury liability (BIL) insurance'). Daamaast kan een auto-
bestuurder een zogenaamde 'uninsured motorist' (UM) verzekering afsluiten, die
dekking verschaft tegen het risico dat een schadeveroorzaker onverzekerd blijkt te
zijn.'̂  Met betrekking tot de schaderegeling na een verkeersongeval wordt een
foutaansprakelijkheid met zowel een absoluut als een gradueel eigen schuldverweer

1235

toegepast.

Een verkeersslachtoffer in een 'tort' Staat kan zijn materiele en immateriele schade
('general damages') via een aansprakelijkheidsprocedure vergoed krijgen van de
schadeveroorzaker wanneer deze laatste verantwoordelijk kan worden gesteld voor
het ongeval. Daamaast kan door de rechter aan het slachtoffer een zogenaamde pri-
vaatrechtelijke boete ('punitive damage') worden toegewezen, ter bestraffing en af-
schrikking van de schadeveroorzaker.'"* Het slachtoffer dient de schuld van de
schadeveroorzaker aan te tonen. Wanneer deze schuld is bewezen heeft het slachtof-
fer recht op compensatie voor de geleden schade. De aansprakelijkheidsverzekering
van de schadeveroorzaker keert, binnen de geldende polisvoorwaarden, zowel zaak-
schade ('property damage') als letselschade ('personal injury') uit. De laatste catego-
rie omvat materiele schade, zoals medische kosten en inkomensschade en immate-
riele schade ('general damages') voor pijn en smart ('pain and suffering').'"' Voor de

1232. All-Industry Research Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries in the United
States, 1989, p. 34 en Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume II: Payments By
Auto Insurers, The Institute for Civil Justice, The Rand Corporation, R-3051-ICJ, 1985, p. 32 in
Dewees Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 32 noot 178.
Gedurende de jaren 70 van de vorige eeuw is een groot aantal Amerikaanse staten overgegaan
tot de invoering van een no-fault verzekering. Zie daarover Van Wassenaer van Catwijck, VA,
1988, p. 326-330. Voor een uitvoerige analyse van de verhouding tussen aansprakelijkheid en

1234 "''"""" *°"k" venvezen naar hoofdstuk 13.
ZMJ Rolph, Hammit and Houchens, JR], 1985, p. 672; Prosser and Keeton on the Law of Torts, p.

^ 584-588 en p. 602-603; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 329.
«Curran, IRLE, 1992, p. 319-322 en Rolph, Hammitt and Houchens, JRJ, 1985, p. 672 voor
«n overzicht van de staten waarbinnen een foutaansprakelijkheid met een absoluut respectieve-

1236 Zi dT *""*""' *'**" schuldverweer toepasselijk is. Zie ook White, RJE, 1989, p. 309.
n u f [ c l " Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht, p. 139-141,

,23, P-"8-159 en p. 167-176.

« 7 H " " J * * * ' * ' ^ ' ' " ' • P- 2 « : Cummins and Weiss, GPRI, 1991, p. 20; Rolph, Hammit
ens, •"^' " * 5 , p. 671. Zie ook Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schade-
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vergoeding van smartengeld zijn richtlijnen van toepassing die van staat
verschillen, waarbij in sommige gevallen driemaal het totale bedrag aan ' ^
personenschade wordt uitgekeerd. Door een aantal Amerikaanse T " *
ter, evenals aan de omvang van de privaatrechtelijke boete ('punitive damage') t
beperkingen gesteld aan de vergoeding voor immateriele schade.'"'

Naast de mogelijkheid om de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadev
oorzaker aan te spreken, zijn er ook aan de zijde van het potentiele verke»
slachtoffer meerdere vergoedingsbronnen beschikbaar. Ongeveer 85% van de Amt-
rikaanse bevolking beschikt over een of andere vorm van een particuliere ziektekos-
tenverzekering ('private health insurance').'"' Daarnaast zijn er vanwege de ovn-
heid Medicare en Medicaid programma's beschikbaar voor de ergste noden.™ Voor
wat betreft verkeersongevallen geldt echter dat minder dan 5% van de slachtoffen
op grond van een dergelijke publieke verzekering compensate ontvangtvoormedi.
sehe kosten, terwijl 1/3 van het aantal verkeersslachtoffers de medische kosten vü
een particuliere ziektekostenverzekering krijgt vergoed. In Canada bestaat daarente-
gen een publieke ziektekostenverzekering die alle medische kosten en persoonlijke
s c h a d e v e r g o e d . ' * " ,:_•.,-. .4; , -• .« .».».••^«U&K.-*, . -•-• ••••;..* • :--. -•»

Naast deze vergoedingsbronnen kan een potentieel verkeersslachtoffer in Noord-
Amerika een eerste partij verzekering ('med pay insurance') afsluiten die meeT speci-
fiek de medische kosten tengevolge van een verkeersongeval vergoedt. Een onder-
zoek ten aanzien van het jaar 1970 heeft uitgewezen dat in New York 70% van de
auto-eigenaren dekking voor medische kosten heeft. De polislimieten voor een da-

vergoedingsrecht, p . 35-42, Bolt, Loterij of rechtspraak?, p. 179-216, voor een ovaadii**

• ' • ' - ' verschillende vergoedingsmogelijkheden.

1238. Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 17 en p. 64 noot 19; Van Wasseiwrva»l*

wijck, VA, 1988, p. 3 3 1 ; Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsm

p. 499-506. .

1239. J. O'Connell and J. Guinivan, An Irrational Combination; The Relative ^

Insurance and Contraction of Loss Insurance, Ohio State Law Journal, 1988, p.

Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 26 en 70 noot 113. «j.263'Bolt, I*
1240. Zie Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht, p. *™' ' «f*

terij of rechtspraak?, p . 191-194, voor de verschillende regelingen op het terrem

ding van medische kosten. . ^ $«««

1241. R.L. Houchens, Automobile Accident Compensation, Volume 111: Payments ^ „ ,

The Institute for Civil Justice, The Rand Corporation, R-3053-ICJ, 1985, p- ^

J.E. Rolph, J.K. Hammitt , R.L. Houchens and S. Segal Polin, Automobile Ac«

tion, Volume I: Who Pays How Much How Soon?, The Institute for Civi ^

•••"• Corporation, R-3050-ICJ, 1985, p . 16 (table 5) in Dewees, Duff and Trebitc .

- p . 26 en 70 noot 114.
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eli ke verzekering zijn relatief laag; in 90% van de polissen bedraagt de dekking $

5.000 of minder. • - - « • • • • • > • • • • • • -•

De verzekeringsmogelijkheden voor inkomensschade zijn in Noord-Amerika en Ca-
nada minder omvangrijk. Werknemers die slachtoffer zijn geworden van een ver-
keersongeval kunnen een beroep doen op de zogenaamde 'Workers Compensation
Scheme' voor verkeersschade die tijdens het werk is geleden.'*" Deze programma's
betalen goed uit, maar deze beroepsschade omvat slechts een klein onderdeel van de
totale verkeersschade. In Amerika is verder een sociaal zekerheidsprogramma be-
schikbaar. De belangrijkste regeling op dit terrein is de 'Social Security Act', een
verplichte werknemersverzekering die inkomensschade ten gevolge van letsel of
overlijden vergoedt.'^ De vergoedingen blijken in de praktijk echter laag (maxi-
maal ongeveer $ 146 per week) en zijn veelal beperkt tot langdurige of volledige ar-
beidsongeschiktheid. In Canada zijn de vergoedingen tengevolge van arbeidsonge-
schiktheid genereuzer (maximaal $ 318 per week), maar is de periode waarbinnen
een recht op uitkering geldend kan worden gemaakt beperkt (ongeveer 15 weken na
een wachttijd van 2 weken). Vergoeding tegen langdurige arbeidsongeschiktheid is
ook via de parriculiere verzekeringsmarkt wel mogelijk. De lange termijn dekking
voor arbeidsongeschiktheid bedraagt ongeveer 60%-70% van het inkomen, maar
wordt door slechts 20% van de Amerikaanse werknemers en 40% van de werkne-
mers in Ontario gebruikt. Een verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
minder dan twee jaar, wordt door 56% van de Amerikaanse werknemers afgesloten
(1984), maar de uitkering beslaat veelal een körte periode.'"*

• !•: o - ;•)> .•'• • „ n s J '

Tenslotte kan in het kader van de vergoeding van verkeersschade nog worden gewe-
zen op de zogenaamde 'collateral source rule'. Deze regel verbiedt de jury in een
aansprakelijkheidsprocedure om rekening te houden met additionele vergoedings-
bronnen aan de zijde van het ongevalsslachtoffer. Dit betekent dat een slachtoffer
meer vergoeding kan ontvangen dan zijn werkelijk geleden schade. '"*

1242. Carroll and Kakalik, JR1, 1993, p. 266; All-Industry Research Advisory Counsil, Compensation
for Automobile Injuries, 1989, p. 26 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 26 en p.
70noot 115.

J243. äedaarover Bolt, Loterij of rechtspraak?, p. 181-187.
Zie daarover Abraham and Liebman, CoLR, 1993, p. 78-85; Schirmeister, Amerikaanse toestan-
ani in het schadevergoedingsrecht?, p. 196-198; Bolt, Loterij of rechtspraak, p. 189-191 en p.

1245 IT ****"™"«Kle «gelingen.
Danzo JLS 19

gg
, JLS, 1984, p. 519-524; Abraham and Liebman, CoLR, 1993, p. 81-82; O'Connell and

umivan, Ohio State Law Journal, 1988, p. 763 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law,
P-27en70nootl24.
Cummins and Weiss, JRI, 1993, p. 256-257; Rolph, Hammit and Houchens, JRI, 1985, p. 671;
jranamand Lb C p ; p , mmit and Houchens, JRI, 1985, p 671;

d L.ebman, CoLR, 1993, p. 94-98; Bolt, Loterij of rechtspraak?, p. 201-214. In een
menkaanse staten zijn overigens wettelijke regelingen getroffen om het gebruik van de
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va/ i ver£eer.y.y/ac/ifo#eT.s in

In een aantal empirische studies is een verband gelegd tussen de vergoe
bij aansprakelijkheid en de mate waarin verkeersslachtoffers worden sewT
seerd. Uit een Studie in de Canadese provincie Ontario blijkt dat halverwege d e ^
'60 van de overige eeuw 4 3 % van het aantal verkeersslachtoffers compensate »
ving op basis van foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer'*
Een Amerikaanse onderzoek uit 1970 wijst uit dat 47,7% van het aantal dodeliikea
emstig gewonde verkeersslachtoffers op grond van het aansprakelijkheidsrecht era
vergoeding ontving.'**® De overgang van een foutaansprakelijkheid met een absob
eigen schuldverweer naar een foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuld-
verweer leidde tot een procentuele toename van het aantal verkeersslachtoffers da>,
werd gecompenseerd met 10-25%. '*"

Ten aanzien van de beschikbare dekking onder een aansprakelijkheidsverzekeraj
bij potentiele schadeveroorzakers, kan uit een aantal studies worden opgemaakl da
de beschikbare verzekeringsdekking vaak onvoldoende is om ernstig gewonde ver-
keersslachtoffers te compenseren. Een Studie in Ontario wijst uit dat bijna 85% van
de schadeveroorzakers een aansprakelijkheidsdekking had van minimaal $ 500.000.
In de Verenigde Staten had slechts 32% van de betrokken motorrijtuigen de It-
schikking over een aansprakelijkheidsdekking van meer dan $ 100.000, terwijl 38%
een dekkingslimiet had van $ 10.000 of minder. '""

Daamaast werden sommige delen van Noord-Amerika en Canada gekenmerkt dm
een hoog percentage onverzekerde autobestuurders ('uninsured motorists'). Ii
Noord-Amerika gold landelijk gezien een percentage onverzekerde autobestuurdos
van 8-11%. Dit percentage steeg echter van 20% in sommige staten tot meer da

•collateral source rule' terug te dringen. Zie daarover Schirmeister, Amerikaanse toesw!«
het schadevergoedingsrecht?, p. 517-522; Bolt, Loterij ofrechtspraak?,p. ^ ' *

1247. Ontario Law Reform Commission (OLRC), Report on Motor Vehicle A«'
. . Toronto: Ministery of the Attorney General, 1973, p. 51 (table 5) in Dewees, I

cock, Accident Law, p. 29-30 en p. 71 noot 141. nfj
1248. U.S. Department of Transportation, Compensating Accident Victims, Washington

73-74 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 30 en p. 71 noot 1 2.
1249. Rolph, Hammitt, Houchens and Segal Polin, Automobile Accident C o m p < ^ ^

18 en 31; Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume II, P-
• Duffand Trebilcock, Accident Law, p. 30 en p. 71 noot 143. nensationinO"**

1250. Osborne Commission, Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident " " Y ^ ^ y C * *
Toronto, Queen's Printer, 1988, 2:542 (question 6) en All-Industry R ' f ^ „u

• ••> • Compensation for Automobile Injuries in the United States, p. 26 in * '
:.-•••- ! cock, Accident U w , p. 31 en p. 73 noot 166-167. Zie ook O'Connell,

Prosseren Keeton on the Law of Torts, p. 598. . VÜK
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70»/ inbepaalde stedelijke gebieden zoals Detroit en Los Angeles.'"' In de Canade-
rovincie Ontario was minder dan 2% van de autobestuurders onverzekerd, ter-

^'1 ten aanzien van de provincie Quebec onderzoek heeft uitgewezen dat tussen
1974 en 197? 16% van de autobestuurders die betrokken waren bij een verkeerson-
geval niet verzekerd was. '"*

Dewees, Duff en Trebilcock analyseren een aantal factoren die van invloed zijn op
de omvang van de schadevergoeding die binnen een aansprakelijkheidsregime aan
hetverkeersslachtoffer ter beschikking komt. Deze factoren hebben betrekking op de
eigen schuld van het slachtoffer, de immateriele schadevergoeding, de zogenaamde
'collateral sources' en de verhouding tussen kleine en grote schadebedragen en zullen
hiema aan de hand van empirisch onderzoek worden uitgewerkt. ^Ji -. ' ' a:> *isw".

••?.':• -s.TJiloV.

3.2.2.1. De eigen schuld van het verkeersslachtoffer <̂ • :„: ' qo

Een aantal Amerikaanse studies heeft aangetoond dat het verkeersslachtoffer ingeval
van eigen schuld minder krijgt uitgekeerd dan zijn werkelijk geleden materiele scha-
de. Het aantal aansprakelijkheidsclaims waarbinnen sprake was van eigen schuld bij
het slachtoffer liep uiteen van 2%-18% voor heel Noord-Amerika, tot 28% in een
onderzoek met betrekking tot de Staat California", waar sinds 1975 een foutaanspra-
kelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer van toepassing is.'"* Uit een ander
empirisch onderzoek blijkt dat in 'tort' staten verkeersslachtoffers die een verkeers-

1251. Zie Osbome Commission, Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in On-
tano, 1988, 1:97 en 1:480; Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume 2, p. 19 en
U.S. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, p. 76 in Dewess,
Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 31 en p. 72-73 noot 158-161. Ter vergelijking in Europa,
war een verzekeringsplicht geldt, is het aantal onverzekerde autobestuurders gemiddeld 1 tot
2% (Groot-Brittanie, 6%). Deze cijfers zijn ontleend aan een OECD-Rapport, Road Transport
Research, 1990, p. 27-28.

2 R.A. Devlin, Liability versus No-Fault Automobile Insurance Regimes: An Analysis of the Ex-
penence in Quebec, University of Toronto, 1988, p. 52 in Dewees, Duff and Trebilcock, Acci-
tot Law, p. 33 „ p. 74 noot 200.

Zw Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume 2, 1985, p. 29-30 (2%-10%, niet
meer dan 30% van het aanta! verkeersslachtoffers die eigen schuld hadden aan het ongeval kre-
gw in elke onderzochte Staat minder dan hun werkelijk geleden materiele schade vergoed); All-

ustry Research Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries, 1989, p. 129-130
aanzien van aansprakelijkheidsclaims voor overlijden of emstig letsel had in 17,4% van de

qjrakehjkheidsclaims de eigen schuld van het slachtoffer tot gevolg dat hij minder dan zijn
bile Ac-ri^ r * * * k ^ o e d kreeg); Rolph, Hammitt, Houchens and Segal Polin, Automo-
lerit. Ü i>^«""Pensation, Volume 1, 1985, p. 20 (28% voor Califomie). Deze studies worden
»Wteeid m Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law. p. 32 en p. 73 noot 170-173.
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overtreding hebben begaan gemiddeld 29% minder schadevergoeding kr
keerd dan alle slachtoffers die tenminste enige vergoeding ontvingen '** ^

3.2.2.2. De immateriele schadevergoeding J &*>,•*?:••

Een tweede factor die binnen een aansprakelijkheidsregime van invloed is
omvang van de compensatie aan verkeersslachtoffers heeft betrekking op de «Skt
ring voor immateriele schade ('non-pecuniary loss' of'general damages'). In de VS
en Canada wordt de totaal uitgekeerde schadevergoeding veelal gedomineerd door
de compensatie voor immateriele schade. Een Amerikaanse studie uit 1985 wijstutt
dat op basis van het totale aantal aansprakelijkheidsclaims tussen de 70% en 96S
van de verkeersslachtoffers ook een uitkering voor immateriele schade ontvingen.
Volgens een aantal studies wordt meer dan 60% van de totale schadevergoeding die
op basis van een derde partij aansprakelijkheidsverzekering ter beschikking kom
uitgekeerd voor immateriele schade. '*"

Uit een studie in de Canadese provincie Ontario, waarbij 1500 aansprakeliji-
heidsvorderingen uit het jaar 1986 werden onderzocht, blijkt dat 94,5% van hetaaa-
tal verkeersslachtoffers een vergoeding voor immateriele schade ontving, tereijl
slechts 38,4% van het aantal slachtoffers voor inkomensschade werd gecomp»
seerd. In zijn totaliteit bezien had 45,6% van alle aansprakelijkheidsbetaliiga
betrekking op uitkeringen voor immateriele schade. Hoewel dit percentage dulde
bij een toename van de omvang (in dollars) van de aansprakelijkheidsvordeiing,
bleef de claim voor immateriele schade een belangrijk bestanddeel uitmaken van de
totale schadevergoeding, zelfs voor claims die de $ 75.000 te boven gingen. Bij
schade-uitkeringen van $ 10.000 of minder bedroeg de vergoeding voor immateriele
schade meer dan 70% van de totale aansprakelijkheidssom.'

3.2.2.3. 'Collateral sources' ' . . . . ' ' ..-! '?'•'

Met betrekking tot de vergoeding van verkeersschade kan de aanwezigheid van»
genaamde 'collateral sources', additionele vergoedingsbronnen, tot gevolg he
dat het verkeersslachtoffer meer vergoeding ontvangt dan zijn werkehjk P
schade. Deze overcompensatie houdt mede verband met de eerdergenoemde co

1254. Houchens, Automobile Accident Compensation, Volume 3, p. 21 in Dewees,

cock, Accident Law, p. 32 en p. 73 noot 176. All-ta
1255. Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume 2, p. 25-26 en p. . p

search Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries, 1989, p
and Trebilcock, Accident Law, p. 32 en p. 73 noot 177-178. vehicle*

1256. De gegevens zijn ontleend aan Osbome Commission, Report of Inquiry'" ° 77.7.IOO*
cident Compensation in Ontario, 1988, 2:553 (question 30), 2:258-2:2« I
Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 32 en p. 73 noot 179-182.



va« fl«isp«rte/i/*Ae«fc«ge& 395

1 source rule', die de jury verbiedt om in een aansprakelijkheidsprocedure reke-
l e te houden met additionele vergoedingsbronnen aan de zijde van het ongevals-
Tchtoffer'*" Volgens een Amerikaanse Studie is 18% van de schadevergoeding
dkhet slachtoffer bereikt een overlapping van de compensatie die voor het slachtof-
fer reeds uit andere brennen beschikbaar is.'"* Er is bij deze vergoedingsbronnen
weliswaar sprake van een regresrecht, maar dit wordt vanwege de hoge transactie-
kosten nauwelijks uitgeoefend. Het gevolg hiervan is een overcompensatie van ver-
keersslachtofTers, hetgeen wordt bevestigd door een onderzoek in de Canadese pro-
vincie Ontario. Daarin blijkt dat ongeveer 30% van het aantal verkeersslachtoffers
hun inkomensschade kreeg vergoed voor een bedrag dat bijna gelijk was aan 136%
van het bruto inkomensverlies. Bij dit onderzoek werden alle beschikbare vergoe-
dingsbronnen van het slachtoffer in aanmerking genomen bovenop de aanwezigheid
van een 'add-on' no-fault verzekering, waarvan de uitkering wel in mindering wordt
gebracht op de aansprakelijkheidsvergoedingen.'^

In een Amerikaanse Studie wordt geconcludeerd dat 20% van het aantal verkeers-
slachtoffers uit meerdere bronnen een schadevergoeding ontving. Veel slachtoffers
kregen daarbij hun materiele schade meer dan dubbel gecompenseerd. Daarnaast
werd door ongeveer de helft van het aantal verkeersslachtoffers die beschikten over
een particuliere ziektekostenverzekering geen aansprakelijkheidsvordering ingesteld,
omdat zij reeds vanuit een andere bron hun schade vergoed kregen.'^*"

3.2.2.4. De verhouding hissen kleine engrote schadebedragen >!-•«- , .:; - • .•> :,i<

Een vierde en laatste factor die bij de vergoeding van verkeersschade in de VS en
Canada een rol speelt, houdt verband met de vraag of de geleden schade een grote of
kleine omvang heeft. Data uit deze landen geven aan dat een groot aantal aansprake-
lijkheidsvorderingen werd ingediend voor relatief lichte materiele schade. Een Studie
van de Department of Transportation in de VS uit 1970 wijst uit dat 78,9% van de
verkeersslachtoffers een materiele schade leed van $ 500 of minder, slechts 11% had
een schade van meer dan $ 1.000 en 1,6% van de slachtoffers leed een schade van

1258 n° ' "* ' " * " ™ " ""* Houchens, JRI, 1985, p . 6 7 1 . Zie ook paragraaf 3.2.1 van di t hoofdstuk.
D.D. Caldwell, No-Fault Automobile Insurance: An Evaluat ive Survey, Rutgers Law Review,

1259 O h i ' ' '* ' " ° ° ' " '" ***""• Duff and Trebi lcock, Acc iden t Law, p . 33 en p . 74 noot 191 .
Usbome Commission, Report of Inquiry into Motor Vehicle Acc iden t Compensa t ion in Ontar io ,

'260 HI . "*" '" ^ « * e e s , Duff and Trebi lcock, Accident Law, p . 33 en p . 74 noot 192-194.
ouchens Automobile Accident Compensa t ion , Vo lume 3 , p . 5, 27 en 31-32 in Dewees , Duff

irebilcock, Accident U w , p . 33 en p . 74 noot 195-196. In een groot aantal Amer ikaanse sta-
liikhelü* ™ ™ *" *° ™" ^ ^°"^e eeuw het gebruik van de 'collateral source rule' wette-
D 517W daarover Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?,
214 Abraham and Liebman, CoLR, 1993, p. 94-98; Bolt, Loterij of rechtspraak?, p. 201 -
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$ 5.000 of meer. In een Studie naar aansprakelijkheidsbetalingen in Florida
1971 en 1973 wordt geconstateerd dat tussen 63,7% en 70,2% van de uit» w ?
bedragen minder dan $ 500 bedroeg. '*" * * *

Meer recente Amerikaanse studies geven een gelijkaardig patroon, hoewel de h
debedragen iets hoger liggen. Een Studie in California wijst bijvoorbeeld uit dat
1977 51% van de aansprakelijkheidsclaims betrekking had op bedragen van $ 1000
of minder en 11% op vorderingen van $ 5.000 of meer. '*"

In Ontario bleek dat van het aantal slachtoffers dat een aansprakelijkheidsvergoe-
ding voor inkomensschade ontving (totaal: 56,9%), 45% 4 weken of minder arbeids-
ongeschikt was, terwijl siechts 19% hiervan 6 maanden of meer uit het arbeidsproces
verdween. Daamaast was in meer dan de helft van de uitbetaalde aansprakelijkheids-
claims sprake van een bedrag van $ 3.000 of minder (27,7% was lager dan $ 1.000)
en 21,7% betrof uitkeringen van meer dan $ 10.000.'**

In paragraaf 3.2.2.3 is gewezen op het feit dat als gevolg van de aanwezigheid van
meerdere vergoedingsbronnen een groot deel van de verkeersslachtoffers wordt
overgecompenseerd. Dit geldt echter niet voor verkeersslachtoffers die emsttg tot
zeer ernstig letsel hebben geleden. Bij verkeersslachtoffers met een omvangrijb
schadeclaim is eerder sprake van ondercompensatie. De oorzaak hiervan houdt zo-
wel verband met de praktijk van de schaderegeling als met de aanwezigheid van on-
voldoende aansprakelijkheidsdekking bij de schadeveroorzaker.'**

Een Amerikaanse Studie wijst uit dat vooral verkeersslachtoffers met ernstig tot zeer
einstig letsel nadeel van de läge verzekeringsdekking bij de dader ondervonden. Ea
studie naar aansprakelijkheidsbetalingen in Californie concludeert dat 13% van de
uitkeringen in de hoogste categorie van materieel geleden schade (boven $ 28NJ
werden beperkt door een aanwezige polislimiet. Daarbij wordt verder geconstateerd

1261. U.S. Department of Transportation, Automobile Personal Injury Claims, 1970, p. 3 i
Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 33 en p. 73 noot 184. i,»jo«al

1262. J.W. Little, A Critique of No-Fault Reparation for Traffic Crash Victims, India» ^
p. 635 en 640 noot 9 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 33 en p.

1263. Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume 2, 1985, p. 4 in Dewees,
bilcock, Accident Law, p. 33 en p. 74 noot 186. cation in'

1264. Osbome Commission, Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident ?«"!* ^
- •< 1988, 2:548-552 (question 24 en 28-29) in Dewees, Duff and Trebilcock, Ac

p. 74 noot 188-190. n
1265. Bombaugh, CoLR, 1971, p. 213. Ontario Law Reform Commission, Kepon ^

Accident Compensation, 1973 p. 51 (table 4) in Dewees, DufTand Trebilcoc ,
33 en p. 74 noot 197-199.
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^ onderzochte aansprakelijkheidsclaims gemiddeld $ 18.000 bedroegen, terwijl

van dit bedrag gemiddeld bijna $ 10.000 niet werd u i tgekeerd . '^

Eenaantal studies wijst verder uit dat aansprakelijkheidsclaims voor lichte materiele
schade werden overgecompenseerd, terwijl de meer omvangrijke Schadeclaims wer-
den ondergecompenseerd.'*" Een Studie van de Rand Corporation rapporteert dat
binnen een aansprakelijkheidsregime verkeersslachtoffers met een claim van $ 5.000
of minder hun materiele schade vaak twee tot drie maal vergoed kregen. Slachtoffers
met een schadeclaim van $ 25.000 tot $ 100.000 ontvingen veelal compensatie ten
bedrage van ongeveer de helft van hun geleden materiele s c h a d e . ' ^ Uit een andere
Amerikaanse Studie kan worden opgemaakt dat ten aanzien van aansprakelijkheids-
claims waarbij sprake was van licht letsel, gemiddeld tweemaal de werkelijke scha-
de werd uitgekeerd, terwijl slachtoffers die emstig letsel hadden geleden ongeveer
27% tot 30% van de werkelijke schade kregen vergoed . ' " ' Hieruit blijkt derhalve
dat bij hoge aansprakelijkheidsclaims zonder voldoende (verplichte) WA-dekking
'tort law' niet het meest geschikte instrument is om ernstig gewonde verkeersslacht-
offers te compenseren.

J.2J. ^enteersaa/wprafce/yMeirf:'Corrective Justice' >> -•' ' • i; -.•"• •'•*' -.i-

Naast de hiervoor beschreven factoren, die vooral van invloed zijn op de omvang
van de schadevergoeding van verkeersslachtoffers, blijkt volgens Dewees, Duff en
Trebilcock verder dat de werking van het aansprakelijkheidsrecht bij verkeersonge-
vallen in de praktijk niet overeenstemt met de doelstelling van corrigerende recht-
vaardigheid ('corrective justice'). Anders gesteld heeft een aantal ontwikkelingen er
loe geleid dat in de praktijk de rol van de (fout)aansprakelijkheid bij de vergoeding
van verkeersschade sterk is beperkt. '"°

266. Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume 2, p. 45 (table 4.12) en All-Industry Re-
search Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries, 1989, p. 129-130 in Dewees,
Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 33-34 en p. 74 noot 201-203.

<"• Zieonder anderen Bombaugh, CoLR, 1971, p. 213-214. Ontario Law Reform Commission, Re-
port on Motor Vehicle Accident Compensation, 1973, p. 48-49 en p. 54-55 (table 7 en 8); Rolph,
Hammitt, Houchens and Segal Polin, Automobile Accident Compensation, Volume 1, 1985, p.
^ ; Hammitt, Automobile Accident Compensation, Volume 3, 1985, p. 18 in Dewees, Duff and

1268 7 r Widern Law, p. 35 en p. 75 noot 211. Zie ook O'Connell, SDLR, 1989, p. 993.
• Urroll and J.S. Kakalik, No-Fault Automobile Insurance: A Policy Perspective, Santa Mo-
ca, Uhforme, Institute for Civil Justice, Rand Corporation, 1991, p. 11 in Dewees, Duff and

,269. JJj•"?**• *"*en t Law, p. 35 en p. 75 noot 215.

44in"rv"^ ^ ^ " ^ ^ Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries, 1989, p. 42 en
1270 n ," !T!;°""'^^l' ' 'coc' ',AccidentLaw,p.35enp.75noot216. ....

^*ees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 39^»0 v.- .
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Binnen de Canadese verkeersaansprakelijkheid is ten aanzien van ongevall
een motorvoertuig en een voetganger bijvoorbeeld sprake van een omkenn""™*"
bewijslast. De autobestuurder moet aantonen dat de schade niet Hnnr,;;„ V?,

1271 i "vu i ilJuSCDuiflK

veroorzaakt. Door een aantal commentatoren is deze regel ge'interpreteerd 1
vorm van risicoaansprakelijkheid respectievelijk een regel die ligt op het n *
bied tussen fout- en risicoaansprakelij kheid.' "* ^

Een tweede ontwikkeling is de invoering in Canada van een regel die bepaalt dat de
eigenaar van het motorrijtuig (polishouder) respectievelijk zijn aansprakelijk-
heidsverzekeraar aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door fouten van indi-
viduen die het betreffende voertuig met instemming van de polishouder bestun-
den. '" ' Met de invoering van deze zogenoemde 'vicarious liability worden dem-
goedingsmogelijkheden van het verkeersslachtoffer verbeterd, omdat een fout van
de polishouder die de auto niet bestuurde daarbij geen rol meer speelt.'™

Een derde ontwikkeling binnen de verkeersaansprakelijkheid in Canada houdt euer-
zijds verband met een zoektocht naar een zogenaamde 'deep pocket', waarbij zelfs
onvoorzichtige autobestuurders hun schade trachten te verhalen op de cafeiroudo
die hen de alcohol heeft geserveerd, de overheid als wegbeheerder of de autofabri-
kant. Anderzijds geldt de erkenning dat veel autobestuurders tenminsteeendeelvai
hun aansprakelijkheid hebben verzekerd. Dit heeft er toe geleid dat de rechter *w4
aangemoedigd om de juridische zorgvuldigheidsnorm te wijzigen van een läge stau-
daard, waarbij de redelijk handelende bestuurder gevoelig is voor onoplettendheid
fouten en aandachtgebrek, naar een hogere zorgstandaard, waarbinnen een perfecie
autobestuurder wordt verondersteld die niet over dergelijke menselijke eigenschap-
penbeschikt.'"*

1271. Highway Traffic Act, R.S.O., 1990, c. H.8., paragraaf 193. Deze regel wen) voorhcteaflir
voerd in Ontario in 1906 en in de 30 jaar hiema gevolgd door andere Canadese junsdictits.
Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 40. .

1272. B. Dunlop, No Fault Automobile Insurance and the Negligence Action - An &P™* ^
aly, Osgoode Hall Law Journal, 1975, p . 439 en 444 (risicoaansprakelijkheid)enCBrowj^
Fault Automobile Insurance in Canada, Toronto, Carswell, 1988, p. 5 in Dewees, Dun

• bilcock, Accident Law, p . 40 en p . 77 noot 250-251. - ^
1273. Highway Traffic Act, R.S.O., 1990, c. H.8. , paragraaf 192 (1) In Dewees, Duff «*>

Accident Law, p. 40. »on in On**
1274. Osbome Commission, Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compenssii

1988, 1:307-308 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 77 noot 2V. ^
1275. Ontario Law Reform Commission, Report on Motor Vehicle Accident C " " * ^ in No«*

23 en 32 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 40 en p. 77 " ° ^
Amerika is sprake geweest van een gelijkaardige ontwikkeling met name op

i • '• 'vicarous liability'. Zie daarover Prosser and Keeton on the Law of Torts, P
hier aan toe dat op degene (eigenaar/polishouder) die het gevaar (auto) aan^ ^
een vermoeden van aansprakelijkheid rust. '* "
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uitdijende reikwijdte van de foutaansprakelijkheid is ook zichtbaar op het ter-
L van de schaderegeling bij verkeersongevallen. Volgens Dewees, Duff en Trebil-

'ock is de regeling van de schadeclaims niet optimaal gerelateerd aan de toepasselij-
ke aansprakelijkheidsregels; zij wijkt daarmee volgens hen af van wat op basis van
rechtvaardigheid ("corrective justice') als ideaal kan worden beschouwd. Daarbij kan
eenonderscheid worden gemaakt tussen de rol van de rechtspraak, de aansprakelijk-
heidsverzekeraar van de dader en de rol van het slachtoffer.

Wanneer het na een verkeersongeval tot een rechtszaak komt,'"* ontstaan pro-
blemen bij de toekenning van de schadevergoeding mede als gevolg van ondui-
delijkheden met betrekking tot de oorzaak van het verkeersongeval. Binnen een aan-
sprakelijkheidsprocedure wordt daardoor veel gespeculeerd, waarbij het bewijs veel-
al onbetrouwbaar is en de slachtoffers hun eigen bijdrage in een zo positief mogelijk
daglicht proberen te plaatsen. Daamaast blijkt dat de noodzakelijke beoordelingen
ten aanzien van het ontstaan van een verkeersongeval (afstand, snelheid, tijd) moei-
lijk zijn te maken; herinneringen vervagen wanneer het uiteindelijk tot een proces
komt.'"' Daarnaast is sprake van een ontwikkeling, waarbij een jury de neiging ver-
toont om een oordeel in het nadeel van de schadeveroorzaker, die immers over een
aansprakelijkheidsverzekeringbeschikt, uitte spreken.'"' ,: i . -« ...

Een meerderheid van het aantal verkeersongevallen eindigt in een schikking tussen
het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker.
Daarbij wordt door de aansprakelijkheidsverzekeraar vooral gebruik gemaakt van
praktijkregels die weinig overeenkomsten vertonen met het aansprakelijkheidsrecht.
Het gevolg is dat de onrechtmatigheid (fout) een ondergeschikte rol vervult bij de
compensatie van verkeersslachtoffers. Zelfs wanneer de onrechtmatigheid (fout) de
grondslag is voor de schadevergoeding, dan nog is de aansprakelijkheidsverzekeraar
degene die bepaalt wat de omvang van de te vergoeden schade is en de mate waarin

1276. Uit onderzoek in de VS en Canada blijkt dat een klein deel van het aantal aansprakelijkheids-
procedures bij verkeersongevallen uiteindelijk voor de rechter komt. Zie voor Noord-Amerika:

j All-Industry Research Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries, 1989, p. 115;
Rolph, Hammit, Houchens and Segal Polin, Automobile Accident Compensation, 1985, Volume
1, p. 10 en Volume 4, p. 3. Van het aantal aansprakelijkheidsclaims wordt totaal 18-20% een ge-
recntelijke procedure gestart, slechts 2,2% hiervan bereikt de rechter en 0,6-0,9% van de gedin-
gen leidt tot een uitspraak. Zie voor Canada (Ontario) Osbom Commission, Report of Inquiry
imo Motor Vehicle Accident Compensation, 1988, 1:364-65. Van de 50% aansprakelijkheids-
c aims waarvoor een vordering werd ingesteld bleek 2/3 reeds geschikt te zijn voordat een
rechtszaak kon beginnen. Uiteindelijk kwam maar 2-3% van de vorderingen voor de rechter. De
oomoemde studies worden geciteerd in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident b w , p. 19 en

P-64 noot 32-33.

ie Ontario Uw Reform Commission, Report on Motor Vehicle Accident Compensation, 1973,
Accid i °^°°*k "*" ^ * ^"mal , 1975, p. 445^46 in Dewees, Duff and Trebilcock,

•278 7i. P T **' *' *" P ' * " ° ° ' 263-265; Prosser and Keeton on the Law of Torts, p. 598-599.
Grosser and Keeton on the Law of Torts, p. 590-591.
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deze schade naar de veroorzaker (polishouder) ervan wordt 'gecorrigeerd'
wezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering betekent daamaast dat de shT
veroorzaker niet zelf verantwoordelijk is voor de schade van het verkeers 1 Iff
Dit leidt er volgens Dewees, Duff en Trebilcock toe dat het beginsel vanrajorar
ke verantwoordelijkheid gebaseerd op schuld binnen de verkeersaansprakeliito
voor persoonlijke schade min of meer is verlaten.'™ '

van
Tot slot kan worden gesteld dat ook het verkeersslachtoffer zelf, ten behoeve
een soort morele bevrediging, weinig interesse blijkt te hebben voor de mogelijkkid
van een aansprakelijkheidsprocedure. Een Britse Studie onder verkeersslachioffm
die meenden dat een ander schuld had aan het ongeval wijst uit dat slechts 20% van
deze slachtoffers ook vond dat de schuldige partij moest opkomen voor hun scha-
de.'"" Volgens Dewees, Duff en Trebilcock geldt bij verkeersongevallen blijkbaar
dat schuld in de ogen van het slachtoffer iets is dat iedereen kan overkomen. Hetaja
veelal normale fouten, verband houdend met de dagelijkse activiteiten waarvanifc
verkeersdeelname een onderdeel vormt, die aan een verkeersongeval ten grondslag
liggen. Dewees, Duff en Trebilcock concluderen dat een aansprakelijkheidsactie
naar aanleiding van een verkeersongeval niet altijd wordt ingesteld ten behoeve van
een corrigerende rechtvaardigheid ('corrective justice'), maar veeleer dienst doet als
vergoedingsbron binnen de reeds beschikbare compensatiemechanismen.""

4.

In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan de werking van het aan
heidsrecht bij verkeersongevallen in Noord-Amerika en Canada. Daaruit kan zowel
op het terrein van de preventie van verkeersongevallen als ten aanzien van de com-
pensatie van verkeersslachtoffers een aantal conclusies worden geformuleerd.

In het kader van de preventie heeft Amerikaans onderzoek gesuggereerd dai
foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer een autobestuurder lot
meer zorgvuldigheid aanzet dan foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen
schuldverweer.'^ Hieruit kon echter niet worden opgemaakt welke gevolgenw

1279. Zie onder anderen Dunlop, Osgoode Hall Law Journal, 1975, p. 445; Hammtt, Automobi ^
v , cident Compensation, Volume 2, 1985, p. 30-31 in Dewees, Duff and Trebilcock, AMI

p. 41 en p. 78 noot 266-268; Prosser and Keeton on the Law of Torts, p. 590. ^
1280. D. Harris et al., Compensation and Support for Illness and Injury, Oxford, " * " j " ^

1984, p. 149-150 (34% van het aantal verkeersslachtoffers in G K » t - B r i t a n m e t r K ^ ^
; aansprakelijkheidsvordering schadevergoeding te krijgen) in Dewees, Duff an

cident Law, p. 42 en p. 78 noot 273. f Transport»**
1281. Ontario Law Reform Commission, Report, 1973, p. 17-18; U.S. ^ ^ ^
., • Compensate Auto Accident Victims, 1985, p. 10 in Dewees, Duff a

Law, p. 41-42 en p. 78 noot 270-272 en 274; Bombaugh, CoLR, 1971, p. 210-
1282. White.RJE, 1989,p. 328-329. -._ . "
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. «jane van een foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer naar
Tfoutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer heeft gehad voor
bet aantal verkeersongevallen. Uit een ander onderzoek is gebleken dat een over-
gang naar foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer niet heeft ge-
leid tot een vermindering van de prikkels van zorg bij de autobestuurder noch tot een
stijging van het aantal verkeersongevallen.'^ Dit betekent dat voor wat betreft de
preventie van verkeersongevallen geen eenduidige conclusie kan worden gegeven in
het voordeel van een toepasselijke aansprakelijkheidsregel.

Uit het gepresenteerde onderzoek met betrekking tot de vergoeding van verkeers-
slachtoffers in de VS en Canada, kan in de eerste plaats worden geconcludeerd dat
de gemiddelde aansprakelijkheidsvordering wordt gedomineerd door uitkeringen
voor immateriele schade en relatief lichte materiele schadeclaims. In de tweede
plaats worden verkeersslachtoffers met een läge aansprakelijkheidsclaim, als gevolg
van de aanwezigheid van genereuze uitkeringen voor immateriele schade en de be-
schikbaarheid van meerdere vergoedingsbronnen, veelal overgecompenseerd. In de
derde plaats heeft onderzoek uitgewezen dat verkeersslachtoffers, die ten gevolge
van een verkeersongeval ernstig tot zeer ernstig letsel hebben geleden, geen volledi-
ge vergoeding ontvangen. Dit laatste vindt onder andere zijn oorzaak in de aanwe-
zigheid van läge polislimieten bij de aansprakelijkheidsverzekering van de schade-
veroorzaker, of zelfs in de algehele afwezigheid van een dergelijke verzekering.'^

Gesteid kan worden dat in de VS en Canada de preventieve werking van aansprake-
lijkheidsregels sec onduidelijk is, althans dat daarnaar niet voldoende onderzoek is
gedaan. Aangezien ook in de VS en Canada het grootste deel van de aansprakelijk-
heidsprocedures bij een verkeersongeval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van
de dader wordt geregeld, is de beinvloeding van het verkeersgedrag steeds meer een
taak van de aansprakelijkheidsverzekeraar geworden. De vraag hoe de preventie via
de verzekeringsvoorwaarden in de praktijk gestalte krijgt, zal in het volgende hoofd-
stuk worden onderzocht. Ten behoeve van een verbeterde vergoeding van verkeers-
slachtoffers is verder in een groot deel van Noord-Amerika en Canada gedurende de
jaren 70 van de vorige eeuw een no-fault verzekering ingevoerd. De vraag in hoe-
verre deze verzekering onder andere de compensatie van verkeersslachtoffers posi-
tief heeft beinvloed zal onderwerp zijn van hoofdstuk 13.

*"* * * " * ' " ' " ^ ' 9 H P. 58 en 67.
DufTand Trebilcock, Accident Law, p. 31-32.
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Hoofdstuk 11: De empirische analyse van risico en
verzekering

1. Inleiding :..H >, .vbi^r/im/^ ••ttri«*o

In hoofdstuk 10 is empirisch onderzoek gepresenteerd met betrekking tot de werking
van aansprakelijkheid in het verkeer. Daarbij kon geen eenduidig antwoord worden
gegeven op de vraag of van het aansprakelijkheidsrecht een preventieve werking uit-
gaat op het gedrag van een verkeersdeelnemer. Uit het beschikbare empirisch mate-
riaal is eerder gebleken dat, reeds in het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw
(en mogelijk ook daarvoor al) de invloed van verzekering op het aansprakelijkheids-
recht sterk is toegenomen. Daarnaast is geconstateerd dat met betrekking tot ver-
keersongevallen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de autobestuurder zowel de
preventieve als compenserende rol van het aansprakelijkheidsrecht heeft overge-
nomen. . , • . . - « . ,• •

Dit betekent dat moet worden onderzocht of, gegeven de toegenomen invloed van
verzekering, de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht inderdaad via
de verzekeringsvoorwaarden gestalte krijgt. Deze vraag zal in dit hoofdstuk aan de
hand van empirisch onderzoek worden uitgewerkt. Hierbij zullen tevens, rekening
houdend met hetgeen in de theorie is geconcludeerd,'^' een aantal deelvragen aan
de orde komen. Ten eerste is het van belang of een verzekeraar via de polisvoor-
waarden, zowel ex ante als ex post invloed kan uitoefenen op het verkeersgedrag
van de verzekerde. Daarbij zal ook worden nagegaan of de controle van het morele
risico via de toepassing van een ex ante premiedifferentiatie en het gebruik van een
ex post controle van het ongevalsrisico tot een vermindering van het aantal ver-
keersongevallen en verkeersslachtoffers kan leiden. In de tweede plaats zal worden
onderzocht of verzekering de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht
ook werkelijk kan overnemen, zonder dat de controle van het morele risico te hoge
kosten meebrengt.

ta paragraaf 2 en 3 zal allereerst de mate van premiedifferentiatie en controle van
t morele risico binnen de Amerikaanse markt voor autoverzekeringen worden ge-

schetstengetoetst

paragraaf 4 zal de effectiviteit van een aantal classificatiesystemen, in het bijzon-
, in veel Europese landen verplichte bonus-malus systeem (BMS) bij autover-

RMC"T° *°"ien geanalyseerd. Daarbij zal de aandacht met name uitgaan naar de
öMS-structuurinNederland,BelgieenFrankrijk. ; , „ ; ; i „ , ^ , , „ j . , „ , ; , , , . ^ „

•e daarover paragraaf 4 v a n h o o f d s t u k 6 e n p a r a g r a a f 4 . 1 v a n h o o f d s t u k 8 . „ " . , . , . :



In paragraaf 5 zal een aantal aspecten van de markt voor autoverzekerin
orde komen. Hierbij is de vraag van belang in hoeverre regulering van invl H*°*

de werking (concurrentie) van de autoverzekeringsmarkt en op de prevent/"''
verkeersongevallen. In dat kader zal achtereenvolgens aandacht worden besteed̂
de markt voor autoverzekeringen in Noord-Amerika, Duitsland en Engeland

Dit hoofdstuk zal in paragraaf 6 worden afgesloten met enkele concluderendt
opmerkingen, rekening houdend met hetgeen uit de theorie naar voren is gekomen.

2. De Amerikaanse markt voor autoverzekeringen

Ter inleiding op het empirisch onderzoek naar de werking van premiedifferentiatit
binnen de autoverzekering in Noord-Amerika, kan globaal een aantal kenmerken
van de Amerikaanse markt voor autoverzekeringen worden opgesomd. Dit betreu
met name de verschillende vormen van verzekering, alsmede de vergoedingsmoge-
lijkheden voor verkeersschade waarover een autobestuurder in Amerika ku
beschikken.'^ Vooropgesteld moet worden dat de markt voor autoverzekeringen in
Amerika sterk van Staat tot Staat verschilt en mede afhankelijk is van bei
toepasselijke vergoedingsregime voor verkeersschade. In de woorden van Cumnis
en Tennyson:

iifcj. f 'Private passenger auto insurance is actually a package of insurance coverage,
"''""'' some mandatory or quasi-mandatory and others optional, depending on the
-,t^-' rules adopted by a given state'.'*"

2.1. D E VERSCHILLENDE BESCHIKBARE VERZEKERINGSVORMEN

Met betrekking tot het afsluiten van een individuele verzekering worden aaneeo
automobilist in Noord-Amerika verschillende dekkingsmogelijkheden gebodea
waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen een eerste partij en een der«
partij verzekeringsdekking.

In het kader van een eerste partij verzekeringsdekking kan allereerst era onge-
vallenverzekering ('collision insurance') worden genoemd. Hiermee wordt <!
aan de verzekerde auto vergoed, die ten gevolge van een botsing met een
ject is ontstaan. In de tweede plaats kan een autobestuurder de J ^ r j J J L
over een soort omni-verzekering ('comprehensive insurance'), die de nie- ^
schade van de verzekerde auto dekt, zoals ingeval van brand, diefstal <* ^.

d zoge
, g

In de derde plaats heeft de autobestuurder de mogelijkheid
insured- and underinsured-motorists coverage' (UM) af te sluiten.

1286. In paragraaf 5 zal de invloed van regulering op de markt voor autoverzekenngen asn

1287. Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. 95-115.
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oedt de schade van de autobestuurder die hij niet van een aansprakelijke derde
wfet uitgekeerd, omdat deze geen of een niet volledige verzekeringsdekking

ft'*" In de vierde plaats, ten slotte, kan een autobestuurder verzekeringsdekking
knien voor medische kosten ('Medical Payments coverage') die hij tengevolge van
en verkeersongeval lijdt.'**' Voor de geleden inkomensschade is veelal geen dek-

king onder een autoverzekering mogelijk. Daarvoor dient de automobilist een beroep
te doen op andere verzekeringen. '***

In het kader van een derde partij verzekeringsdekking kan een autobestuurder voor
de schade aan derden een aansprakelijkheidsverzekering overeenkomen.'"' Deze
verzekering valt uiteen in een aansprakelijkheidsdekking voor letselschade ('bodily-
injury liability/"* en een dekking voor zaakschade ('property-damage liability). De
aansprakelijkheidsverzekering, die in 18 Amerikaanse staten verplicht gesteld is,
diende ter vervanging van de zogenaamde financiele aansprakelijkheidswetgeving
('financial responsibility laws'). Deze wetgeving werd ingevoerd om de positie van
het slachtoffer van een verkeersongeval te verbeteren, die in geval van de insolventie
van de dader zijn schade niet vergoed kreeg. De meest gangbare vorm van financiele
aansprakelijkheidswetgeving die in een aantal Amerikaanse staten nog wordt toege-
past is de 'Safety-Responsibility Act'. Hierin werd aan de autobestuurder de ver-
plichting opgelegd om onder nader omschreven omstandigheden bewijs te leveren
(met behulp van een aansprakelijkheidsverzekering of andere liquide middelen) dat
hij over voldoende financiele middelen beschikt om toekomstige verkeersschade te
kunnen vergoeden, alsmede 'zekerheid' te stellen voor schadeclaims die tengevolge
van een verkeersongeval reeds zijn ontstaan.'*"

# : ' . ' . * ? • . • . ! ' ' • : • •• • . • ' . ' • : , • • I . . . ; . , - ; . ! . 0 ' - . : » ' • - • • - • i ' . j )

• ' < • • ' ' r . * t . < . , , , - . . j • > - , , , . i . . . ; r . " ' i . - > . - * i • ' < » ;

. £ , , ( . « • > - . .

1288. Keeton, Insurance Law, p. 2 4 5 ; Keeton, Keeton, Sargent ich and Steiner , Cases and Mater ia ls on
Tort and Accident Law, p. 889 .

1289. Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases and Mater ia ls on Tort and Acc iden t Law, p . 890

en p. 516-518 geven een voorbeeld van een autoverzeker ingspol is waarin de verschi l lende dek-

kingsmogelijkheden zijn opgenomen; Keeton, Insurance Law, p . 75-76 . Zie ook Smi th and

Wnght, Am. Econ. Rev., 1992, p . 7 5 8 , voor een overzicht van de dekkingsmogel i jkheden b innen

ten autoverzekering.

Zie Dewees, Duff and Trebilcok, Accident Law, p . 2 7 ; Danzon , J L S , 1984, p . 5 2 2 - 5 2 3 . Daarin

wordt verwezen naar de 'Social Securi ty Disabil i ty Income' , een verpl ichte sociale verzeker ing,

we private long-term disability (LTD) income protect ion ' en de 'employment- re la ted short - term

isability income protection', die dekk ing verlenen tegen tijdelijke, langdur ige of bl i jvende ar-

1291 £ f "^<** '>* '< ' . Zie daarover ««k paragraaf 3.2.1 van hoofdtuk 10.

1292 ^ r ™ " " ' ^ ^ » " ' » Keeton on the UwofTorts, p. 584-588. . . . ^ , :-
1293 p!* ° " ' ' " ^ " ™ " La*. P-83-85.

er and Keeton on the Law of Torts, p. 601-603; Keeton, Keeton, Sargentich and SteinCT,
[ M T ™ "«enals on Tort and Accident Uw, p. 889; Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp.,
™.P- 95; Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994 p 55



2.2. DE OPKOMST VAN DE NO-FAULT VERZEKERING

Met betrekking tot de verschillende verzekeringsmogelijkheden die aan een Amsi.
kaanse autobestuurder ter beschikking staan, is een verzekeringsvorm nog nh
noemd, namelijk de no-fault verzekering ('personal injury protection', PIP) ']w
verplichte verzekering is gedurende de jaren 70 van de vorige eeuw in een no«
aantal Amerikaanse staten ingevoerd met het primaire doel om tot een meer effi "
te schadevergoeding te komen, doch die ook ten doel heeft de transacriekosten te re
duceren.'^''

Vanuit een rechtseconomisch perspectief kan een no-fault verzekering worden be-
schouwd als een combinatie van een eerste partij en een derde partij vet-
goedingsmechanisme. Het eerste partij karakter van deze verzekering komt, nadat
zieh een verkeersongeval heeft voorgedaan, tot uiting in de vergoeding van medi-
sehe kosten en inkomensverlies voor de verzekerde autobestuurder zelf. Het derde
partij gedeelte van de no-fault dekking geldt voor de geleden personenschade van
bijvoorbeeld de voetganger of passagier.'^' • i ' - •

In geen enkele Amerikaanse staat is een zuiver no-fault regime van toepassing.
waarbij de aansprakelijkheid voor verkeersschade geheel is afgeschaft. In de meesie
no-fault stelsels bestaat nog steeds de mogelijkheid om een derde voor de geleden
schade aansprakelijk te houden. Een aansprakelijkheidsprocedure kan daarbij echter
pas worden aangespannen wanneer de schade een bepaalde drempel heeft over-
schreden. Deze schadedrempels kunnen ofwel materieel zijn ofwel financieel
(monetair). De financiele schadedrempels voor een aansprakelijkheidsvordering in
no-fault staten lopen uiteen van $ 400 voor medische kosten in de staat Connecticut
tot $ 4.000 in Minnesota. Een materiele schadedrempel is toepasselijk in Michigan
en bevat de voorwaarde dat het ongevalsslachtoffer is overleden, zwaar lichamdijk
letsel heeft of ernstig gehandicapt is. Afgezien van enkele uitzonderingen is een no-
fault verzekering uitsluitend van toepassing op personenschade.

In de praktijk wordt de no-fault verzekeringsdekking voor personenschade to£
gevoegd aan de bestaande autoverzekeringspolis waarin ook de eerdergenoe
verzekeringsvormen zijn opgenomen. Het doel is, als gezegd, te zorgen dat

1294. Tussen 1970 en 1980 hebben 24 Amerikaanse staten enigerlei vomi van een (verpltc J ^ ^
verzekering ingevoerd; de overige staten handhaafden een aansprakelijkheidsregi ^
derde partij aansprakelijkheidsverzekering. Zie Chapman and Trebilcock, *"*"* ^ 4
p. 2-3; Prosser and Keeton on the Law of Torts, p. 606-608; Keeton, Keeton, » g
Steiner, Cases and Materials on Tort and Accident Law, p. 894-895. hoofdstuk6

1295. Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. 96-97. Zie ook paragraaf 6.4 van ^ ^
1296. Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. 97; Dewees, Duff and ^ ^ *

p. 22 en p. 67 noot 65-69; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 330
rechtspraak, p. 187-189.
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^«•«slachtoffers tenminste hun materieel waardeerbare schade vergoed krijgen.
n ast wordt met de no-fault verzekering een besparing op de transactiekosten
wikt omdat een meerderheid van de aansprakelijkheidsclaims een laag bedrag

"" en dus onder de schadedrempel van de no-fault dekking bhj ft.

3 De controle van het morele risico binnen de Amerikaanse

" autoverzekering ^ ^ ,;-, . , ,- , , . « ^ N « / . a i ^ : ' .

w

3.1. INLEIDING

Een van de gevolgen die het aangaan van een verzekeringsovereenkomst, waarbij
het risico wordt weggenomen van een individu met een afkeer daarvan, kan hebben
is in de economische theorie aangeduid als het morele risico. Dit probleem hangt
samen met de veronderstelling dat het gedrag van de verzekerde zieh zal wijzigen
onder invloed van de aanwezigheid van een verzekering. Wanneer een verzekeraar
onvoldoende informatie heeft om het gedrag van de verzekerde te controleren, zal
hij gebruik maken van bepaalde mechanismen om een juiste verhouding tussen pre-
mie en verwachte ongevalskosten te bereiken. Deze mechanismen zijn in de theorie
besproken en bestaan onder andere in een beperking van de dekking, een eigen risi-
co en een ex post premieaanpassing.'*" Met behulp van deze financiele prikkels kan
de verzekerde worden aangezet tot zorgvuldig gedrag. '***

In deze paragraaf zal worden onderzocht welke middelen Amerikaanse autoverzeke-
raar in de praktijk toepassen om het gedrag van de autobestuurder, zowel ex ante als
ex post, te controleren. In paragraaf 3.2 zal een overzicht worden gegeven van de
classificatievariabelen en andere mechanismen die, als onderdeel van een ex ante ri-
sicodifferentiatie, in Amerika worden gebruikt. Daarnaast zal aandacht worden be-
steed aan de methode die Amerikaanse autoverzekeraars toepassen bij een eventuele
« post premieaanpassing. In paragraaf 3.3 zal empirisch onderzoek aan de orde
komen, waarin de praktische effecten van het gebruik van classificatievariabelen, de
"«passing van bepaalde classificatiesystemen en van een ex post premieaanpassing

Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases and Materials on Tort and Acc ident Law, p. 8 9 6 -
1298 Sch' * P^^raaf 3.2.2.4 van hoofdstuk 10.

stuk'IT'*'"' *"*"***"* toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 4 0 . Zie verder hoofd-
1299 7i J ^ ^ ' « " m e e r u i t v o e r i g e analyse van de no-fault verzekering in Noord-Amerika.
,3JQ £ * * ° v e r paragraaf 4.1 van hoofdstuk 6.

gedra * "H °^^^"^ ^ ° ° ^ " " autoverzekeraar gebruik wordt gemaakt van mechani smen o m het
vang van h ' " " ° ^ ! " " " ' * ' ' ^ controleren verschilt van Staat tot Staat is afhankelijk van de o m -
van de betrokl"°^ "*'^°> ^̂  kosten van invoering van dergelijke maatregelen en de struktuur
^ irokken verzekeringsindustrie. Zie D e w e e s , Duff and Trebilcock, Acc ident Law, p. 19-



408

worden onderzocht. In paragraaf 3.4 zal ten slotte worden teruggekoppelrf
de inleiding gestelde vragen. ' ™

3 .2 . EX ANTE RISICODIFFERENTIATIE EN EEN EX POST PREMIEAANPASSING

Alvorens kan worden vastgesteld in hoeverre een ex ante risicodifferentiatie en
ex post premieaanpassing van invloed kunnen zijn op het gedrag van de autobe
stuurder, is het van belang te weten welke classificatievariabelen door de autoverz
keraars worden gebruikt om de omvang van de premie vast te stellen. Vervolgens
dient te worden ingegaan op de methode die autoverzekeraars hanterenvooreenn
post aanpassing van de premie.

In het kader van een ex ante risicodifferentiatie is voor de Amerikaanse autoverzeke-
raars een tweetal (hoofd)classificatievariabelen van belang, namelijk de plaats rar
het voertuig staat geregistreerd ('territory') en bepaalde persoonlijk eigenschappen
van de bestuurder ('driver class').'*" Binnen deze classificatievariabelen word! de
omvang van de premie globaal vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:
leeftijd, geslacht, woonplaats, huwelijkse staat van de bestuurder, rijervaring, het ty-
pe auto, het aantal gereden automijlen per jaar, het aantal auto's binnen een huishou-
den, het geografisch gebied (stedelijk of landelijk) waarbinnen de auto wordt ̂
bruikt en waarvoor (zakelijk of prive) de auto wordt gebruikt. "°*

Ten behoeve van een verdere premiedifferentiatie en de controle van het gedrag van
de autobestuurder nadat de verzekering is afgesloten, wordt gekeken naar het seta-
deverleden en het aantal verkeersovertredingen. Bij verkeersovertredingen worden
door een aantal Amerikaanse staten verplichte premietoeslagen opgelegd. Vow»«
betreft het schadeverleden van de autobestuurder wordt gebruik gemaakt vandezo-
genaamde 'experience rate-making' of 'merit rating' methode, op grand waarvan*
premie van de polishouder met behulp van toeslagen voor de toekomst wordt aange»

In label l"°* een overzicht opgenomen van de verplichte premietoeslagen ('ment*
ting') die door autoverzekeraars in een viertal Amerikaanse staten worden opgeep
naar aanleiding van respectievelijk een verkeersongeval waarvan de polishou er

u u i . rainey, lomoerlinand weisberg, JKi, l y s i . p . 3 i» . « L K « »

1302. Lemaire, JR1, 1988, p. 660; Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 20; K<*

Sargentich and Steiner, Cases and Materials on Tort and Accident Law, p. 495 .

Escolas, JRI, 1982, p. 91; Tryfos, JRI, 1987, p. 569. dentUw P•*"'
1303. Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases and Materials on Tort andi Accia ^

498; Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 55; Dewees, Duff and ire

Law, p. 20 en p. 65 noot 44-46. . n de vorige«"*'*
Deze tabel, waarvan de gegevens betrekking hebben op de beginjaren '80 van1304.

ontleend aan Bruce, Law and Policy, 1984, p. 86.



nriit kan worden gemaakt ('fault accident') en van verkeersovertredingen. De
etoeslagen gelden voor een periode van 3 jaar of meer, waardoor de in de tabel

^oemde bedragen betrekking hebben op een totale stijging van de premie gere-
f nd over de periode waarop de toeslag betrekking heeft. De genoemde percentages

de waarde van de toeslag aan als een percentage van de jaarlijkse premie. Alle
cijfers en percentages hebben betrekking op toeslagen naar aanleiding van een ge-

beurtenis.

Tabel 1

type of accident or
conviction

Taulf Accident
(over $200
damages)

Drunken Driving

Reckless Driving

Speeding (over 10
mp.h. over limit)

••

1st

2nd

3rd

Massachusetts '""

$50

$ 1 5 0

$ 3 0 0

$ 2 0 0 " "

$ 100"° '

5 751308

North Carolina

120%

180%

210%

1050%

300%

120%

South Carolina

$0

$90

$180

$1260

$360

$ 180""

Texas

45%

60%

75%

None

None

None

Hoewel de 'merit rating' Systemen binnen de autoverzekering zijn gebaseerd op het
foutbeginsel, wordt in de Amerikaanse praktijk in verband met de administratieve
kosten veelal een objectief criterium toegepast om het schadeverleden van de auto-
bestuurder te beoordelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijke betrok-
kenheid van de autobestuurder bij een verkeersongeval, zonder dat rekening wordt
gehouden met de omvang van de verwachte schade of het inkomen van de autobe-

Zie Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases and Materials on Tort and Accident Law, p
499-502, waa •
keld van een

' = "*•" " " " -»icincr, v~ases ana Materials on ion ana Acciden
-502, waann met betrekking tot de 'Massachusetts Automobile Insurance Policy' een voor-

1306. derde partij aansprakelijkheidsdekking is opgenomen.
'tijgt naar $ 425 bij de tweede overtrading en naar $ 675 bij drie of meer overtredin-

g jg naar $ 225 bij de tweede overtrading en naar $ 375 bij drie of meer ovcrtre-'**• De toeslag stijgt naar $ 225 bij de
dingen.

^toeslag blijft $ 75 bij de tweede overtrading en stijgt naar $ 150 bij drie of meer overtredin-

ag voor een eerste veroordeling, maar de tweede veroordeling wordt bestraft met

80; bij drie of meer veroordelingen geldt voor elk een toeslag van $ 270.

1309.



stuurder. '"° Dit betekent dat de premie veelal niet in overeenstemming is
verwachte ongevalskosten, waardoor een autobestuurder mogelijk minde ""
dig wordt dan wanneer een actuarieel juiste premie wordt opgelegd. In de ^Ü,
van Sloan, Reilly and Schenzler: . ^ ""•

.-!• •:. 'The cost of an accident to a negligent injurer no longer equals the victim's
loss, but rather the present value of the increase in premiums resulting from
'chargeable accidents'. Even if premiums are increased using standard
actuarial principles, the increase in premiums that arises when a driver has
been found liable for an accident may be appreciably less than the damages
that are levied as a result ofthat accident.'""

3.3. D E PRAKTISCHE EFFECTEN VAN EX ANTE RISICODIFFERENTIATIE EN EENEX

POST PREMIEAANPASSING

In deze paragraaf zal een tweetal empirische studies worden gepresenteerd Wirtin-
nen de effecten van een ex ante risicodifferentiatie en een ex post premieaanpassing
worden geanalyseerd. In het ene onderzoek wordt, ten behoeve van de bepaling vas
de premie, een verband gelegd tussen bepaalde classificatievariabelen en respectie-
velijk de ongevalsfrequentie, de ernst van het ongevalsletsel en het aantal vnkens-
overtredingen."'* In het andere onderzoek worden twee Systemen van premi»
passing, gebaseerd op het schadeverleden van een autobestuurder, vergeleken.

5.3. /. Z)e ^^ecft'viteir van «ef geArM/A van

In een Studie naar de praktische werking van het gebruik van ex ante classifies-
tievariabelen wordt onderzocht of leeftijd, geslacht en de regio waarbinnen de va»
keringsnemer woont, effectieve classificatievariabelen zijn voor de bepaling van de
premie. Deze variabelen worden daarbij afgezet tegen het aantal verkeersongevalles
met letsel- en zaakschade in de Amerikaanse staat Wyoming in het jaar 1979.

Ten aanzien van leeftijd wordt aan de hand van de ongevalsdata gesteld datbest»
ders in de leeftijdscategorie 15-24 jaar bij ongeveer 50% van het aantal verton»
gevallen betrokken waren, terwijl deze leeftijdsgroep slechts 26% ™ ? * * ^
derspopulatie vertegenwoordigde. De leeftijdscategorie 35-64 jaar,
van het totaal aantal autobestuurders uitmaakte, was bij ongeveer 20% van
verkeersongevallen betrokken. Dit betekent dat de groep jonge autobestu

1310. Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases and Materials on Tort and Accident

Keeton, Insurance Law, p. 566. '.*
1311. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 55.
1312. Spahr and Escolas, JR1, 1982, p. 91-103; Venezian, JR1,1985, p. 571-58 .

1313. Tryfos.JRI, 1987, p. 569-581. . : . . , . , . . . . , - ,

1314. Spahr and Escolas, JRI, 1982, p. 91-103.
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basis van him ongevalsfrequentie, een relatief hoog ongevalsrisico vormt. Vol-
d onderzoekers kan de leeftijd derhalve een betrouwbare ex ante variabele zijn

^ bepaling van de omvang van de premie van een autoverzekering. '*"

Hetonderscheid in geslacht is volgens Spahr en Escolas eveneens een effectieve va-
riabele voor de bepaling van de premie. Uit de ongevalsdata blijkt dat mannelijke
autobestuurders gemiddeld bij meer verkeersongevallen zijn betrokken dan hun
vTouwelijke collega's. Dit zou volgens Spahr en Escolas passen bij de veronderstel-
Ijngdat het activiteitsniveau van de mannelijke autobestuurder hoger is dan dat van
vrouwen, hoewel zij daarvoor geen cijfermatig bewijs leveren. In het kader van de
verhouding tussen leeftijd en geslacht blijkt uit het onderzoek verder dat mannelijke
bestuurders jonger dan 25 jaar een aandeel van bijna 40% in alle verkeersongevallen
hadden, terwijl zij slechts 14% van het totaal aantal autobestuurders vertegenwoor-
digden.""

Ten slotte wordt door Spahr en Escolas, gekeken naar regionale verschillen, in het
bijzonder ten aanzien van factoren zoals bevolkingsdichtheid en verkeersmobiliteit.
Hierait blijkt dat in dichtbevolkte regio's meer verkeersongevallen plaatsvonden,
terwijl de ongevallen in dunbevolkte gebieden in verhouding ernstiger van aard wa-
ren. De inwoners van dunbevolkte gebieden liepen weliswaar minder kans om bij
een verkeersongeval betrokken te raken; de kans om bij een verkeersongeval ernstig
letsel te lijden was echter even hoog als voor bewoners van dichtbevolkte gebie-
den. ' Spahr en Escolas gaan echter tuet in op de vraag welke betekenis rnoet wor-
den gehecht aan voornoemde regionale verschillen bij de bepaling van de omvang
vandepremie. .,....,.. . . . .. , ,. .. . ... . ^ .. ... , _ . . ^ _ . , , . . ..^

H2. De wertoig van een aanta/ c/ajiZ/icariej^fewen voor autoverze/fceriwg 1

In deze paragraaf zal een onderzoek aan bod komen waarin een vergelijking wordt
gemaakt tussen twee classificatiesystemen voor autoverzekering die in Noord-
Amerika en Canada worden toegepast."" Daarbij wordt onderzocht op welke wijze
e geschatte premie, die een individuele autobestuurder binnen deze classificatiesys-
™*n moet betalen, ex post kan worden vastgesteld. In dat kader wordt gebruik ge-
™»ö van het aantal Schadeclaims, het gemiddelde schadebedrag of het aantal jaren
™eenschadeclaimbinnen een zekere historische periode. ..,.-„.„:,„,,-,..,. ..-,-.

/ ^ . ? . : :

"'«^ Ä Z " F " " ? ™" ^ ^ " ^ ' * ° " «*" empirisch bewijs van deze Stelling. ^ " " * ' ' ''
verk«^ ^ ™ ' " ^ ' P- ' 0 ' D't komt overeen met de analyse van ongevalsrisico en

1 ^ ^ m paragraaf 3 va h f d k 91317 c ^ K ^ m paragraaf 3 van hoofdstuk 9.
^ ^ E s l J R J , I982.p. 101.
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Een eerste classificatiesysteem hanteert als uitgangspunt het _
autobestuurder claimvrij is en wordt in de meeste Canadese , „ , ^ .
Het systeem bestaat uit 14 categorieen waarbinnen een autobestuurder on b ^
leeftijd, geslacht, huwelijkse staat en de wijze van gebruik van het vc*rruk»i!|!
ondergebracht en uit 5 categorieen waarin een autobestuurder afhankelijkvanta
aantal claimvrijejaren terecht kan komen.

Een tweede classificatiesysteem dat door Tryfos wordt geanalyseerd, is gebasetrd
het aantal jaren waarin gemeten over een bepaalde periode minimaal een schade-
claim is ingediend en wordt door veel Amerikaanse verzekeraars gebruikt.™

Hoewel het 'Amerikaanse' en het 'Canadese' systeem hetzelfde aantal premieklassea
gebruiken is er een verschil tussen beide Systemen. Dit kan met een voorbeeld wor-
den verduidelijkt. Daarin wordt uitgegaan van twee autobestuurders, waarvan be-
stuurder A zowel 2 jaar als 5 jaar geleden een schadeclaim heeft ingediend en be-
stuurder B slechts een schadeclaim had in de laatste 5 jaar. Binnen het 'Canadese'
systeem worden beide bestuurders in dezelfde premieklasse ingedeeld, terwijl bin-
nen het 'Amerikaanse' systeem bestuurder A en B in verschillende premieklassen
worden ondergebracht.'"'

Naast een inhoudelijke analyse van het 'Amerikaanse' en 'Canadese' systeem wordi
door Tryfos ook gekeken naar de 'equity' van beide classificatiesystemen. Een sys-
teem wordt naar de mening van Tryfos als 'equitable' beschouwd, indien de geschal-
te zuivere premie voor de bestuurder zoveel mogelijk in overeenstemming is meide
geschatte omvang van de schadeclaim (ongevalsrisico) die door de bestuurder woidi
ingediend. Wanneer echter over een bepaalde periode gemeten sommige bestuurders
meer en andere minder gaan betalen dan de geschatte omvang van de schadeclaim,
is volgens Tryfos sprake van een 'inequitable' classificatiesysteem. Tryfos coo-
cludeert dat beide onderzochte Systemen voor wat betrett de 'equity" beter woria
naarmate gebruik wordt gemaakt van meer premieklassen. Voor een gegeven aantal
premieklassen kan volgens hem het 'Amerikaanse' systeem echter als meer eqmi-
able' worden beoordeeld dan het 'Canadese' systeem. '"* *

De vraag is of de door Tryfos omschreven 'equity' als graadmeter kan dienen vw
een effectief classificatiesysteem en de effectiviteit van de toepassing vanprerm ^
ferentiatie. In de verzekeringseconomische analyse is gesteld dat de omvang > ^
premie zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het indmdue e
risico van een autobestuurder. Dit ongevalsrisico is echter niet alleen ail

1320. Tryfos, JRI, 1987, p. 573-574.
1321. Tryfos, JRI, 1987, p. 574.
1322. Tryfos, JRI, 1987, p. 570-572.
1323. Tryfos, JRI, 1987, p. 578-579.
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omvang van de geschatte schadeclaim, maar ook van andere factoren, zoals leef-
d, geslacht, type auto en het aantal schadeclaims. Ook de omschrijving die Tryfos

!an een 'inequitable' classificatiesystem geeft, betekent niet dat een dergelijk sys-
teem vanuit verzekeringseconomisch oogpunt tot een minder goede controle van het
morele risico leidt. In dat kader kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat het 'Ca-
nadese' systeem, waarbij naast het schadeverleden ook andere differentiatievariabe-
len worden gebruikt, een betere controle van het morele risico waarborgt dan het
'Amerikaanse' systeem, dat enkel was gebaseerd op het schadeverleden. Voor een
dergelijke conclusie is echter verder onderzoek noodzakelijk.

3.4. AUTOVERZEKERING EN DE CONTROLE VAN HET MORELE RISICO

In het voorgaande is onderzocht hoe binnen de Amerikaanse autoverzekering de
controle van het morele risico gestalte krijgt. Daaruit kan worden opgemaakt dat
autoverzekeraars bij het opstellen van de verzekeringspolis gebruik maken van
zowel een ex ante risicodifferentiatie, gebaseerd op een groot aantal classifica-
tievariabelen, als een ex post premieaanpassing op grond van het schadeverleden en
het aantal verkeersovertredingen van de autobestuurder. Op basis van de beschreven
empirische studies kunnen echter geen antwoorden worden gegeven op de eerder
gestelde vragen naar de invloed van de verzekeringsvoorwaarden op het verkeers-
gedrag van de autobestuurder in Noord-Amerika. Deze vragen hadden in concreto
betrekking op de preventieve effecten van een ex ante en een ex post controle van
het morele risico en op de vraag of verzekering de preventieve rol van het
aansprakelijkheidsrecht kan overnemen.

Voor een anrwoord op met name de laatste vraag kan mogelijk worden verwezen
naar hetgeen Bruce opmerkt over de rol van de verzekeraar bij de controle van het
gedrag van de polishouder."" Hij geeft in het kader van een ex post premieaanpas-
suig met behulp van toeslagen een voorbeeld van een willekeurige autobestuurder A
die in de Canadese provincie 5 jaar schadevrij is. Zijn premie stijgt echter met 98%
us gevolg van een verkeersongeval waar bestuurder A bij betrokken is geraakt en
»waan geen andere bestuurder schuld heeft. Voor bestuurder A geldt dat in de 5
jaar die hij nodig heeft om weer in de laagste premieschaal te komen, de totale pre-
W a g tengevolge van een verkeersongeval gelijk is aan 2 3 1 % " " van de premie

stuurder B met een schadevrij verleden betaalt. Bestuurder A met een schade-
een toeT ' ™ kijvoorbeeld $ 300, betaalt derhalve over een periode van 5 jaar,
eennre V i ^ *°™ ^ ° ***** schadeclaim. Daarnaast kan volgens Bruce

mietoeslag worden opgelegd voor bepaalde verkeersovertredingen, bijvoor-

1984, p. 85-87. ... "*:7 .' ' 7 ' - ^ ' ^ '
**" Select Committee on Company Law, The Insurance Industry -

'"*"™"> Toronto: Ontario Legislative Assembly, p. 102-108 in



beeld een toeslag van 100% bij roekeloos rijgedrag, 50% bij onvoorzichtig ri «w
en 25% bij een overtreding van de maximumsnelheid. Bruce conclude« da
systeem van premietoeslagen een grotere invloed heeft op het verkeersgedra' *
een aansprakelijkheidssysteem. De veroorzakers worden direct in hun ve
raakt, hetgeen meer indruk maakt dan de dreiging met een aansprakelijkhel
vordering van een half miljoen dollar.'"'

Bruce tracht vervolgens ook de vraag te beantwoorden hoe een autobestuurder zal
reageren op premietoeslagen in verhouding tot andere, bijvoorbeeld strafiechteliikt,
sancties. Bruce verwijst in dat kader naar een onderzoek van Grayston, waarinwoni
aangetoond dat wanneer het aantal premieklassen ten behoeve van een risicodiffe-
rentiatie wordt verhoogd, opdat de premie nog beter kan worden afgestemd op hei
individuele ongevalsrisico, het aantal verkeersongevallen per geregistreerd voertoig
afheemt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Grayston dat naaraanleidingvande
invoering van een 'merit rating' systeem in 21 Amerikaanse staten het aantal ver-
keersongevallen, alsmede het aantal verkeersgewonden per geregistreerd voertuigis
afgenomen. '*" Hoewel deze uitkomsten een indicatie geven van het effect van een
ex post controle op het aantal verkeersongevallen, is niet duidelijk in hoevene pit-
mietoeslagen van invloed zijn op het verkeersgedrag. Daarnaast is twijfelachtig of
de daling van het aantal verkeersongevallen in zijn geheel was te danken aan de in-
voering van een 'merit rating' systeem binnen de autoverzekering.

Naar aanleiding van het voorgaande kan in de eerste plaats worden geconcfadead
dat er geen empirisch onderzoek beschikbaar is waaruit een direct verband kan wor-
den vastgesteld tussen een ex ante risicodifferentiatie respectievelijk een ex post
premieaanpassing en een vermindering van het morele risico dan wel een daling vm
het aantal verkeersongevallen. De beschreven studies geven hooguit een indicaK
dat voor een optimale preventie van verkeersongevallen een autoverzekeraar gebort
kan en moet maken van premiedifferentiatie. Daarbij geldt dat een betere preventie
wordt bereikt wanneer, zowel goede als siechte, autobestuurders een premie beta»
die zoveel mogelijk correspondeert met het individuele ongevalsrisico.

In de tweede plaats kan, ter inleiding op de volgende paragraaf, worden betoogd
binnen de autoverzekering in Noord-Amerika, ten aanzien van de controle van
gedrag van de autobestuurder, de nadruk ligt op een ex ante risicodifferentianeJU^
vaststelling van de polisvoorwaarden; een ex post premieaanpassing wordt« ^
gepast, maar daarvoor is geen gereguleerd systeem ontwikkeld. Dit is

1326. Bruce, Law and Policy, 1984, p. 85. Zie ook Sloan and Githens, JW. 1W.P- . ^ ^ j *
onderzoek naar de preventieve werking van premietoeslagen tengevolge van

vloed. . university''
1327. R. Grayston, Deterrence in Automobile Insurance, PH.D. Dissertation, Chicago.

Chicago, 1971 in Bruce, Law and Policy, 1984, p. 87 en 96.
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a en Japan. Daar wordt binnen de ex post benadering (premieaanpassing) ge-
bruüc gemaakt van een geavanceerd bonus-malus systeem gebaseerd op het schade-

rleden van de autobestuurder. De ex ante risicodifferentiatie is veelal beperkt tot
enkele classificatievariabelen, waarvan de belangrijkste leeftijd, woonplaats, beroep
en type auto zijn.'"* . • - " ^ « « » . " - •>* •. >:> .,;•«*:<: y ^ : M * & ./,asv*!«•*?. »ssfcwvf^

4. Bonus-malus Systemen in Europa

In deze paragraaf ligt de nadruk op een analyse van het bonus-malus systeem (BMS)
dat in de meeste Europese landen binnen de autoverzekering wordt toegepast. Dit
BMS maakt onderdeel uit van een derde partij aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigbezitters,'"' die in veel ontwikkelde landen verplicht is gesteld.'"" In
een onderzoek van Lemaire wordt een overzicht gegeven van bonus-malus Systemen
in 12 Europese landen en in Japan.'"'

Een BMS, ook wel 'merit raring' of 'no claim-discounf systeem genoemd, is een
vorm van 'experience rating', waarbij de verzekerde aan de ene kant kan worden be-
straft met een premieverhoging (malus) wanneer hij verantwoordelijk kan worden
gehouden voor een of meer verkeersongevallen. Aan de andere kant krijgen polis-
houders, die gedurende een periode schadevrij aan het verkeer hebben deelgenomen,
na een bepaalde periode (meestal een jaar) een korting (bonus) op him premie. Bin-
nen een BMS ligt derhalve de nadruk op een ex post premieaanpassing op basis van
het schadeverleden van de autobestuurder. De belangrijkste doelstelling van een
BMS is, naast het aanzetten van autobestuurders tot voorzichtig rijgedrag, een betere
schatting van individuele risico's te bereiken. In de ideale situatie betaalt elke polis-
houder daardoor op termijn een premie die zoveel mogelijk in overeenstemming is
met zijn schadeverleden. '"*

1328. Umaire,JRJ, 1988, p. 660; OECD-rapport, 1990, p. 46. De verhouding tussen een ex ante risico-
differentiatie en een ex post premie-aanpassing binnen een BMS-regime zal in paragraaf 4.3
worden geanalyseerd.

Hierbij moet worden aangetekend dat de bezitter van een motorrijtuig degene is die de autover-
a*enng afsluit. Dit betekent dat de fouten van een persoon die de bezitter/polishouder van het
motorrijtuig laat rijden, aan deze bezitter/polishouder in de vorm van een malus worden aange-

end. In de economische analyse van de verschwende BMS-regimes zal er echter vanuit wor-
rTtui" j * " *"*' ^^ bestuurder in de meeste gevallen ook de bezitter/polishouder van het motor-

Counc^rv'^' " ^ ' ** ' ^ ' ' ^'""™ ^ Europese Unie is deze verzekeringsplicht geregeld in de
'"!• Umai I R T ' " * ^ ' ^ ^ ' ^'" ^ ^ ° ^ Jerkin and Rodger, EC Insurance Law, p. 55-60.

bon»c ' i **' ^' ^ ° " ^ 1 ; Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 1-285 voor een analyse van
1332. J 2 ™ ' " * *>»«««" «it alle wrelddelen.

en p. 4M7^ ' ' ' ^ ' ^' ** ' ' ^ '™'™' Bonus-Malus Systems, p. 3-6; OECD-rapport, 1990, p. 35
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Een BMS bestaat over het algemeen uit een eindig aantal klassen, ellc met
premieniveau. Nieuwe polishouders hebben toegang tot een speci'fieke nr '•'"w^
afhankelijk van het type auto, het motorvermogen van de auto, het eebruik*'
auto, leeftijd van de auto, het aantal afgelegde autokilometers, de leeftiidvand
lishouder, geslacht, huwelijkse staat en woonplaats."" Na elke polisnj^
meestal een jaar, volgt een aanpassing van de premie naar boven of naarbenedm
volgens de gangbare regels. In sommige landen, zoals Frankrijk, Belgie en Duifc.
land, zijn autoverzekeraars op basis van regulering verplicht om dezelfde BMI
structuur toe te passen. Polishouders die naar een andere verzekeraar willen over-
stappen hebben het recht om hun bonus- of malusschaal naar de andere verzekenw
mee te nemen. In andere landen heeft elke autoverzekeraar de vrijheid zijn eigen
BMS-structuur te kiezen. Binnen deze landen, zoals Nederland en Engeland, is ved-
al sprake van een competitieve markt voor autoverzekeringen.'"*

Een eerste kenmerk van een BMS hangt samen met de mogelijkheid om alle polis-
sen van een gegeven tariefgroep onder te verdelen in een afgebakend aantal premie-
klassen, zodat de jaarlijkse premieaanpassing alleen afhangt van de betreffende pre-
mieklasse. Een tweede kenmerk is dat de premieklasse voor een gegeven period;
enkel wordt bepaald door de premieklasse van de voorbije periode en het schadever-
leden (aantal claims) gedurende die periode. Daarnaast wordt een BMS beinvloed
door de volgende drie elementen, namelijk de premieschaal, de toegangsklasseendt
overgangsregels die betrekking hebben op de overgang van de ene premieklasse naai
een andere premieklasse indien het aantal claims bekend is.'"*

Eerst zal een globaal inhoudelijk overzieht worden gegeven van de BMS-stractw
die in respecrievelijk Frankrijk, Belgie en Nederland van toepassing is (paragrasf
4.1).'"* Daama zal in het algemeen een aantal praktische implicaties vaneenBMS
worden belicht (paragraaf 4.2). Vervolgens zal aandacht worden besteed aan 4
vraag in hoeverre een BMS van invloed kan zijn op het verkeersgedrag en daaraw
op de preventie van verkeersongevallen (paragraaf 4.3). Daarnaast zal ook aandacbt
worden besteed aan een aantal alternatieve controlemechanismen, zoals de toepas-
sing van een eigen risico binnen een BMS. "-' ' '

1333. OECD-rapport, 1990, p. 44-46.
1334. OECD-rapport, 1990, p. 47-48; Lemaire, JR1, 1988, p. 661.
1335. Lemaire, JR], 1988, 660-661; Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 3-9. ^ ( Ä IM!)*
1336. Deze rechtsstelsels zijn eerder in dit onderzoek, in de vorm van een positietrec ^ ^ ^

aan de orde geweest. Zie hoofdstuk 1 (Frankrijk), hoofdstuk 2 (Belgie) en noo
land).
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DE BMS-STRUCTUUR IN NEDERLAND, BELGIE EN F R A N K R U K . :««& f n v n n s i s

Nederland zijn autoverzekeraars volledig vrij in de bepaling van de tariefstructuur
en BMS. Een grote meerderheid van de autoverzekeraars maakt in het kader

VM de ex ante risicodifferentiatie gebruik van 4 standaardvariabelen, namelijk ge-
Lcht van het voertuig, woonplaats, leeftijd en het jaarlijks aantal afgelegde kilome-
ters De laatste twee variabelen zijn van belang voor de bepaling van de toegangs-
Uasse binnen het BMS. Deze toegangsklasse ligt tussen klas 10 en klas 13. Het Ne-
derlandse BMS, wordt sinds 1981 toegepast en bestaat gemiddeld uit 14 premieklas-
sen,"" waarbinnen het premieniveau oploopt van 30% in klas 1 via 100% in klas 13
naar 120% in klas 14. Bij een jaar claimvrij autorijden daalt de verzekerde auto-
bestuurder 1 klasse en gaat hij derhalve minder premie betalen. Ingeval van 1 scha-
declaim stijgt de verzekerde met drie klassen binnen het BMS, waardoor hij meer
premie gaat betalen. Bij 2 schadeclaims volgt een verdere stijging met gemiddeld
vier premieklassen, voor zover de malusklas 14 nog niet bereikt is. Ditzelfde geldt
bij 3 of meer schadeclaims.'"' ...

In Belgie is in 1992 een nieuw BMS-regime ingevoerd, waarbij onder andere het
aantal premieklassen is uitgebreid. '" ' De inhoud van het Belgische BMS-regime
wordt sterk regulerend benvloed, waarbij de tariefstructuur bij 'Ministerieel Besluit'
wordt vastgesteld en door alle autoverzekeraars dient te worden toegepast. Sinds
1991 behoeven de verzekeraars echter geen toestemming meer vooraf te vragen van
de controlerende instantie, voordat zij tot invoering van bepaalde premietarieven
hinnen overgaan. Het toezicht is hiermee gewijzigd van een ex ante ('a priori') con-
trole in een ex post controle ('a posteriori'). '^" >• , -.. • .• n u.r . - v / • . - r - . -

Binnen het Belgische BMS van 1992 is het toegestaan om de premie te bepalen aan
de hand van de volgende ex ante classificatievariabelen: leeftijd, het vermögen van
de motor, het aantal afgelegde kilometers, woonplaats en geslacht. In de praktijk
wordt door de verzekeraars echter veelal alleen het vermögen van de motor als een
«ante classificarievariabele gebruikt. '*' Het BMS bestaat uit 22 klassen, waarbij
het premieniveau oploopt van 54% in klas 0 via 100% in klas 14 naar 200% in klas
22. De verzekerde die zijn auto voor zakelijk gebruik heeft betreedt het BMS in klas

(100%), terwijl prive-gebruikers in klas 11 (85%) worden ingedeeld. Een jaar

D« aantal premieklassen is ontleend aan Lemaire, JRI, 1988, p. 675; Lemaire, Bonus-Malus Sys-
«w. p. 146. Een rondgang längs een aantal Nederlandse autoverzekeraars leert dat deze in hun

i • " " * " " ' ' ' * * ™ * ™*en ™»«*> 20-tal bonus-malus-treden.
, JRI, 1988, p. 675-676. ^ " ' ^ ' '• '* ' " '

Malus Systems, p. 11-17, voor een bondig historisch overzicht en voor ver-
° " ^ BMS-regime (uit 1971) en nieuwe BMS-regime.

suranrT^ o ^ *" Claassens, GPRJ, 1994, p. 46-59; Cousy, in The Law and Practice of In-
1341 S " ™ * ' S i n g l e Europe«, Market, p. 97-103.

m. Bonus-Malus Systems, p. 121; Claasens, Dossier Bonus-Malus, 1996, p. 9. . , , ;



4 1 8 'tWVS^X-T*,- RV- >V,iv,n

claimvrij autorijden resulteert in een daling met 1 tree binnen het BMS DP
schadeclaim in een gegeven jaar wordt bestraft met een stijging van 4 pre *u*
sen. Elke volgende claim in hetzelfde polisjaar wordt bestraft met een toenarae v
treden. Geen enkele polishouder kan, indien hij vier opeenvolgende jaren cl '
is gebleven, echter verder dan klas 14 dalen. Een verzekerde die zieh in Idas 17 J
vindt wordt bijvoorbeeld na een claimvrij jaar beloond met plaatsing in klas 16 f
klas 14, afhankelijk van het aantal opeenvolgende claimvrije jaren.'^

In Frankrijk zijn verzekeraars redelijk vrij bij de bepaling van hun tariefstructuur
voor de berekening van de premie voor autoverzekering. Zij dienen echter wel it
voldoen aan bepaalde richtlijnen die door het Ministerie van Economische Zaken,
Financien en Budgettering worden uitgevaardigd. Deze richtlijnen stellen dat de
volgende minimale ex ante criteria moeten worden toegepast bij de bepaling van de
premie: eigenschappen van de auto, woonplaats, gebruik van de auto en jaarlijks
aantal afgelegde autokilometers. Wanneer een verzekeraar andere criteria wenst te
gebruiken dient hij hiervoor toestemming te vragen aan het eerdergenoemde Minis-
terie . '^ • - - .

In de praktijk wordt de inhoud van de tariefsstruetuur binnen de Franse markt voor
autoverzekeringen veelal aanbevolen door de zogenaamde 'Groupement Technique
Accidents'. Hiervan wordt door de meeste verzekeraars slechts in beperkte mate if-
geweken. De belangrijkste ex ante classificatievariabelen die worden toegepastzijn:
het type auto, het beroep van de polishouder en woonplaats. Daarnaast worden ande-
re differentiatievariabelen gebruikt, zoals de tijd die sinds het behalen van het rijbe-
wijs is verstreken (rijervaring) en de 'leeftijd' van de auto die wordt gebruiktalseai
instrument voor de berekening van het jaarlijks aantal autokilometers. Voor het ver-
oorzaken van uitzonderlijk grote risico's (rijden onder invloed, zware verkeersover-
tredingen, doorrijden na een aanrijding) worden zware straffen opgelegd, door mid-
del van een premietoeslag van 50% tot 200%.'*" ., •-.!:

Het Franse BMS-regime, geldig sinds 1984, kenmerkt zieh door een groot aanttl
premieklassen, namelijk 301. Deze klassen komen overeen met het P " " " * ^
premie dat een autobestuurder moet betalen. Dit betekent in het Franse ge™*'
premie begint bij klas 50 (50% premie) en via klas 100 (100% premie) oploopt»
malus-klas 350, waarin 250% extra premie moet worden afgedragen. ^ ™ *
begint bij de toetreding tot het BMS met het betalen van 100% P " ^ * ' " J ^
toegangsklasse 100, alsmede een toeslag voor nieuwkomers van 69,5%. B'J ^
dat een autobestuurder claimvrij blijft, krijgt hij een korting van 5% ° P ^ J ^ ,
tegelijk met een daling van 5 premieklassen. De premie wordt met 25 /o (

1342. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 8-9 en p. 18-19. ' ,q
1343. Zie Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 620-621; Lemaire, JRI. 198». P _ ^
1344. Lambert-Faivre, Droit des assurances, p. 617-622 en p. 626; Lemaire, JRI, -P-



ed ingeval van een schadeclaim. Indien twee autobestuurders hebben bijge-
I" en aan een verkeersongeval worden zij beide bestraft met een premiestijging

12 5% Stijgt de premie bij de eerste schadeclaim van bijvoorbeeld 100% naar
125% ingeval van een tweede schadeclaim in hetzelfde jaar stijgt de premie van
125% naar 156%, een derde schadeclaim zorgt voor een toename van de premie naar
192% Wanneer een autobestuurder twee jaar claimvrij is gebleven, gaat hij terug
naar het basisniveau van 100% premie. Het laagste premieniveau van 50% kan wor-
den bereuet na 13 opeenvolgende jaren claimvrij te zijn gebleven, gerekend vanaf het
toegangsniveau van 100%. Ten slotte geldt ten aanzien van het Franse BMS dat een
autobestuurder niet voor een eerste schadeclaim wordt gestraft, indien hij minimaal
drie jaar op het laagste premieniveau van 50% heeft vertoeft. Daarnaast krijgt een
autobestuurder geen malus wanneer hij twee jaar claimvrij is gebleven. '*" -:. , ^

4.2. ENKELE PRAKTISCHE IMPLICATIES VAN EEN BMS-REGIME

Uithet voorgaande globale overzicht van de BMS-stractuur in Nederland, Frankrijk
en Belgie kan worden opgemaakt dat deze regimes in essentie niet veel van elkaar
verschillen. Elk van de beschreven Systemen past een vorm van 'experience rating'
toe, waarbij straffen (malus) en beloningen (bonus) worden opgelegd al naar gelang
door de polishouder een schadeclaim wordt ingediend. Daarnaast wordt een polis-
houder zoveel mogelijk ex ante ingedeeld in een premieklasse, afhankelijk van be-
paalde classificarievariabelen, zoals leeftijd, woonplaats, geslacht, type auto, jaar-
lijb aantal autokilometers. In de praktijk wordt, voor de bepaling van de premie-
klasse, echter in beperkte mate naar deze variabelen gedifferentieerd.

In deze paragraaf zal een aantal praktische aspecten van een BMS worden geanaly-
seerd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een onderzoek van Lemaire, waarin
deze met behulp van een aantal toetsingsinstrumenten een vergelijking maakt tussen
eengroot aantal BMS-structuren (30) binnen en buiten Europa.'"* Een deel van de-
ze toetsingsinstrumenten heeft betrekking op de bonus-malus verdeling van de po-
Ushouders binnen de verschillende premieklassen van een BMS, de zogenaamde
longer naar een bonus' bij de polishouder door een kleine schadeclaim voor eigen
rekemng te nemen en de relatieve omvang van de malus ingeval van een schade-
c aim (elasticiteit). De resultaten van deze toetsing zullen hier worden gepresen-

T^^ * ' worden ingegaan op een aantal (rechts)economische gevol-

m, ^ «surances, p. 622-628; Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 138-139;
J^' ^ ^ " " ° ^ookThiry.Risques, 1990, p. 113-122.
Bonus-Malus Systems, p. 57-131; Umaire, JRI, 1988, p. 662-666. ,s-.«w
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4.2.7. De ftomtf-wia/ws ven/e/mg feinnen een 5MS

In het kader van de bepaling van de bonus-malus verhouding binnen een BMSw A
door Lemaire verondersteld dat de gemiddelde claimfrequentie binnen EuropaTo"/
bedraagt. Dit betekent dat een autobestuurder gemiddeld 1 schadeclaim in 10 j °
autorijden zal indienen."'" Een dergelijke claimfrequentie van 10% za! volgensLe
maire binnen een BMS moeten leiden tot een bestraffing met een stijging van 5
premieklassen om een optimale verdeling van de polishouders over de verschillende
premieklassen te kunnen waarborgen. Lemaire constateert echter dat dergelijk host
straffen vanuit commercieel oogpunt vaak niet worden opgelegd, waardooreencot
centratie van polishouders in de laagste BMS-klassen ontstaat, de klassen derhalve
waar een autobestuurder de hoogste premiekortingen krijgt.'"® Daamaast kan wor-
den gewezen op het gegeven dat het aantal autobestuurders dat schadevrij blijft vele
malen hoger is dan het aantal bestuurders dat 1 of meer verkeersongevallen kefi
veroorzaakt. De extra premie die tengevolge van een schadeclaim wordt opgelegd
weegt derhalve niet op tegen de bonussen (premiekortingen) die aan bestuurders mt
een schadevrij verleden worden afgegeven. '" ' •> ••._mr?qo :

Volgens het onderzoek van Lemaire uit 1988 (cijfers zijn van 1986) bedroeg de COD-
centratiegraad van polishouders in de laagste BMS-klasse voor Nederland, Belgie tu
Frankrijk respectievelijk 28,3%, 58,9% en 33,9%. In Nederland bevond 3,5% van de
polishouders zieh in het malusgedeelte van het BMS, terwijl deze percentages vwi
Belgie (oude systeem) 0,93% en voor Frankrijk 18,57% (waarvan slechts 2,6%meer
dan 130% aan premie betaalt) bedroegen. '"° Ten aanzien van Belgie wordt door
Lemaire verder vermeld (gegevens uit 1986) dat meer dan 73% van de polishouden
zieh in de laagste drie premieklassen bevond. ' " ' In 1992, hetjaarvaninvoering™
een nieuw BMS-regime in Belgie, bedroegen deze percentages, gebaseerd op bei
oude BMS-regime, respectievelijk 6 5 % (maximale premiekorting), 80% (aandetl
polishouders in de laagste drie premieklassen) en 0,42% (aandeel polishouders dat
een malus betaalt). '*" > . . • .r .; ; • • ;

Een van de gevolgen van deze hoge concentratie van polishouders in de
premieklassen van een BMS, is dat verzekeraars verliezen leiden op hut
verzekeringspolissen. Een grote verzekeraar in Belgie had bijvoorbeeld in

1347. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 60-61. Hij wijst echter op de verschillen in < ^ ^
binnen Europa, waarbij een Noorse autobestuurder gemiddeld eens in de 2OjaaU ^ ^
5%) een schadeclaim heeft en een Itaiiaanse autobestuurder naar schalting om

frequentie 20%) een schadeclaim indient.
1348. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 61-62.
1349. OECD-rapport, 1990, p. 34-35 enp. 47.
1350. Lemaire, JR1, 1988, p. 666. .-;.'.<?
1351. Lemaire.JRI, 1988, p. 662. t .---.«-i- . ••• ••';
1352. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 16-17.
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mie-inkomen van ruim 2,5 miljard BEF, gaf 866 miljoen BEF aan bonussen weg,
*" l de inkomsten aan malussen slechts 1,3 miljoen BEF bedroegen. Een verze-
ih de werd derhalve bevoordeeld met een korting van gemiddeld 34,4% ten opzichte

• i A A O / 1353

van de basispremie van 100/o.

De hoge concentratiegraad van polishouders binnen de laagste premieklassen kan
ook gevolgen hebben voor de controle van het morele risico. Het lijkt vreemd dat
een autoverzekeraar veel bonussen of minder malussen afgeeft aan polishouders, die
op basis van hun claimverleden (volgens de cijfers) anders behandeld dienen te wor-
den. Lemaire gaat niet concreet in op de invloed van een dergelijk beleid op de ver-
keersveiligheid. Indien echter minder malussen worden opgelegd zou dit aan de ene
leant binnen betekenen dat er sprake is van een grote mate van veiligheid in het ver-
keer. Aan de andere kant kan de vraag worden gesteld of commerciele overwegin-
gen bij een verzekeraar niet doorslaggevend zijn bij het opleggen van een malus.
Wanneer een verzekeraar bijvoorbeeld, ingeval van een schadeclaim waaraan de
veizekerde autobestuurder schuld heeft, een autobestuurder binnen een BMS-regime
onvoldoende bestraft, wordt de betreffende bestuurder niet genoeg geprikkeld om
met meer zorgvuldigheid aan het verkeer deel te nemen. Dit betekent dat een BMS-
regime, zoals dat hier is gepresenteerd, onvoldoende beantwoord aan het verze-
keringseconomische uitgangspunt dat de premie zoveel mogelijk moet overeen-
stemmen met het ongevalsrisico van de individuele autobestuurder. Daamaast wordt
ook een andere belangrijke doelstelling van een BMS niet gehaald, namelijk dat op
termijn de siechte autobestuurders substantieel meer premie betalen dan de goede
a u t o b e s t u u r d e r s . ' " ' ' : ^ v , - - . • . - <• - . • -. . a . • : . - - •• • ; £ « ;...

Een tweede aspect dat door Lemaire in het kader van een BMS wordt onderzocht is
de zogenaamde 'honger naar een bonus' bij de polishouder. Deze zal een bepaalde
schade voor eigen rekening nemen om toekomstige malussen te voorkomen. De po-
lishouder maakt daarbij een afweging tussen de omvang van de schadeclaim'*" en

omvang van de malus, die er mede toe leidt dat de bestuurder een aantal jaren

Umaire, Bonus-Malus Systems, p. 13-14. Dit is een stijging ten opzichte van bijvoorbeeld de
J ers uit 1985, die respectievelijk 2,4 miljard BEF (premie-inkomen), 793 miljoen BEF (bonus-

1354. ^ " " „ ' ' ^ " BEF (malussen) waren. Zie Umaire, JRI, 1988, p. 662.354 ,
1355 ! J J * ' ^ « - M . l u s Systems, p. 17.

k a d T v a ^ T ^ ^ ' ' ^ ™ ^ verzekeraar speelt de omvang van de schadeclaim geen rol. In het
nomen d t " " ^ ^ " ^°""^ ' '* ' ' ' J^°o^eld in Duitsland in de polisvoorwaarden opge-
ling van d ^T" ™'"* * ° " * ' oPge'egd indien de polishouder vrijwillig de kosten van afhande-

" l»ven «af H"" " ^ ^ ' " " ^ " ' " 8 "«mt . Wanneer de schadeomvang de DM 1.000,- niet te
ajn recht «'* r " ^ ^ ^ ™ " " " « wettelijk verplicht om de polishouder te informeren omtrent
maire R™,,"\, !* '̂™ ^ " ^ " 'ndienen van de claim, met het risico van een malus. Zie Le-
™«e, Bonus-Malus Systems, p. 91. ^ , . ,.,^



schadevrij moet blijven om weer op dezelfde premiekorting uit te komen H
staan van deze 'honger naar een bonus' heeft, bij een geringe omvang ervan '"*
de effect als een eigen risico en kan derhalve tot een besparing van de tr ""*""
kosten leiden. De 'honger naar een bonus' mag echter niet te groot wordea^b!
langrijke doelstelling van een BMS is immers een betere scheiding tussen goede
siechte risico's te bereiken en de bestuurder aan te zetten tot voorzichtig riicedw
Een BMS heeft echter niet tot doel schadeclaims te transfereren van de verzek
naar de verzekerde. Lemaire stelt dat wanneer een BMS-regime een bestuurder
dwingt om schadeclaims van bijvoorbeeld meer dan $ 5.000 zelf te dragen, ditertoe
leidt dat schadeclaims zwaar worden bestraft en daarmee hit-and-run gedrag in de
hand kan werken . ' " '

De 'honger naar een bonus' kan door middel van de verzekeringsvoorwaarden w
den teruggedrongen. Wanneer de 'honger naar een bonus' te groot wordt, is het m>
mers de verantwoordelijkheid van een autoverzekeraar om, met behulp van bijvoor-
beeld een hoger eigen risico, een dergelijke honger te stillen. De omvang van het ei-
gen risico kan daarbij afhankelijk worden gemaakt van een bepaalde premiekke.
Een autoverzekeraar kan bijvoorbeeld het eigen risico laten oplopen naannatc ra
verzekerde, op grond van zijn schadeverleden, in een hogere premieklasse terecbt

Ten slotte zal de 'honger naar een bonus' zieh minder snel voordoen bij een verzekt-
raar die uit commerciele overwegingen niet snel een malus oplegt. Een dergelijke
'honger naar een bonus' ontstaat pas wanneer een verzekeraar een strikt beleid voert
ten aanzien van het schadeverleden van een autobestuurder en derhalve veel mate-
sen oplegt. De 'honger naar een bonus' is daarom afhankelijk van de strengkid van
een BMS. Een BMS waarin sneller malussen worden opgelegd is echter weer*
baarder voor het niet aangeven van een relatief laag claimbedrag door de vera-
k e r d e . " " * . • , • : < . ^ . , , : . : . , . . , : =; -..-.•

4 .2J . £>e e/arficiteif va« een 2M/S • , •< ,
' • • I . , ; .>".",,-iii>, .(<•.»,> i y , p _ . .. . i . ' . . . • - . • . - . . , . ; • - s i : . , . ' •"• .

Een derde aspect dat door Lemaire, in het kader van zijn analyse van een BMJ.
wordt onderzocht houdt verband met een belangrijke doelstelling van «nBMM*
melijk het optimaal scheiden van de goede (premieverlaging) en siechte G"""*
hoging) autobestuurders. Daarbij geldt dat de zorg die een autobestuurder in ^
keer uitoefent wel van invloed is op zijn ongevalsfrequentie, maar niet op

1356. Lemaire, JR1, 1988, p. 662-664; Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 91-
Het effect van de bonus/malus-regeling op schademeldingen 1998, die " f ^
onderzoek concludeert dat in het algemeen niet kan worden gesteld dat een tx>n
leidt tot minder gerapporteerde schades en/of minder geleden WA-schade.

1357. OECD-rapport, 1990, p. 35.
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van de ongevalskosten. Het ongevalsrisico van een autobestuurder binnen een
BMS-regime wordt derhalve enkel berekend op basis van de individuele claimfre-

q u e n n e . ., , i .. j . , . , - , . - , , n v - t r i u ; »<• ; . •;•:• << .!•• r

Met behulp van de claimfrequentie wordt door Lemaire de elasticiteit van de BMS-
^imes in Nederland, Belgie en Frankrijk berekend. Deze elasticiteit wordt gemeten
naarde gevolgen die een wijziging in de claimfrequentie heeft op de omvang van de
premie. De premie die door een polishouder wordt betaald vertoont hierbij een line-
air verband met de claimfrequentie. Een relatieve stijging van de claimfrequentie
dient te resulteren in eenzelfde relatieve stijging van de premie. Wanneer bijvoor-
beeld sprake is van een premietoename van 2%, betekent dit dat de elasticiteit van
eenBMS20%bedraagt."" " • - - -

Uitgaande van de eerder veronderstelde gemiddelde claimfrequentie van 10% zal
volgens Lemaire de elasticiteit van het Nederlandse BMS 0,275 bedragen, wat bete-
kent dat voor elke claim een polishouder 2,75% meer premie moet gaan betalen. Het
Belgische BMS heeft een elasticiteit van 0,195, waardoor een polishouder 1,95%
meer premie betaalt ingeval van een schadeclaim. In Frankrijk bedraagt de elastici-
teit 0,200. Dit betekent dat een polishouder ingeval van een schadeclaim een pre-
miestijging van 2% tegemoet kan zien.' **°

Deze cijfers wijzen uit dat in Nederland de relatieve premiestijging bij een schade-
claim het hoogst is, hoewel het verschil met Belgie en Frankrijk niet groot is. Vanuit
rechtseconomisch oogpunt is het echter van belang dat niet alleen rekening wordt
gehouden met de claimfrequentie van de polishouder maar ook met de omvang van
de ingediende schadeclaim. Binnen het huidige BMS-regime kan daarbij de situatie
ontstaan dat een bestuurder A die een schade van 500.000 gulden heeft veroorzaakt
dezelfde premietoeslag (malus) krijgt opgelegd als bestuurder B die een schade van
slechts 1.000 gulden heeft veroorzaakt. Naast de omvang van de schadeclaim wordt
door een aantal auteurs gepleit voor het gebruik van het inkomen als differentiatie-
variabele. Binnen het verzekeringssysteem als geheel wordt volgens hen immers
eenzelfde premie gevraagd, ongeacht de vraag of een polishouder een jaarlijks in-
tanen geniet van 50.000 gulden dan wel van 500.000 gulden. Keeton et al ver-
woordenditaldus: .--•!,;'.••- • ^ a «;•••-•

*' 'It is basically unfair to charge the same rate to $5.000-a-year and $ 50.000-a-
^ year earners as it is to charge the same total fire insurance premium for full

' « ' J2J'*'Bonus-Malus Systems, p. 71 .
1360 i_,"*'^°""*"^*'"* Systems, p. 71-72; Lemaire, JR1, 1988, p. 663. ' •> '- ' : " ' > - - •

'" ' Bonus-Malus Systems, p. 84-85. . -' v:u:.:-.
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coverage on a $ 5.000 house and a $ 50.000 house. Yet that is just wh
liability insurance does'. '" ' ™

Dit heeft ook tot gevolg dat voor een verzekerde met een laag inkomen een
(verhoging) van bijvoorbeeld 1.000 gulden moeilijker is op te brengen dan v«T*
verzekerde met een topinkomen.

Hierin ligt derhalve een argument voor de invoering van een eerste party schadever-
zekering. Daarbij wordt in het kader van de schadevergoeding uitgegaan van het in-
komen van de polishouder zelf, terwijl dit bij een aansprakelijkheidsverzekering h«
inkomen van een onbekende derde is. In de theorie is gesteld dat met een
schadeverzekering een betere controle van het morele risico kan worden bereikt dan
met een aansprakelijkheidsverzekering. Met name ten aanzien van het inkomen ra
de polishouder, maar ook met betrekking tot de omvang van de schade, geldt dat bij
een schadeverzekering de premie tegen lagere kosten kan worden gedifferentieerd.

4.3 . BONUS-MALUS SYSTEMEN EN DE PREVENTIE VAN VERKEERSONGEVALLEN

Het hiervoor besproken onderzoek van Lemaire had vooral betrekking op eenberc-
kening van de zogenaamde 'toughness' van een BMS. Naast de genoemde instru-
menten werden door Lemaire ook andere toetsingsvariabelen gebruikt om de relatie-
ve zwaarte van een BMS te bepalen. Daarbij wordt door hem echter geen normaüef
oordeel uitgesproken over de kwaliteit van een B M S . " " Daarnaast geeft dezwaartt
van een BMS geen directe indicatie omtrent de vraag in hoeverre een BMS tot etn
betere controle van het morele risico of een preventie van verkeersongevallen leidt
Naar aanleiding van zijn onderzoek geeft Lemaire echter wel een aantal praktisch!
aanbevelingen voor de toepassing van een effectief BMS-regime.

Deze aanbevelingen zullen hierna worden toegelicht waarbij eerst aandacht zal wi-
den besteed aan de achterliggende preventiedoelstelling van een BMS. Deze doö-
Stelling zal vervolgens worden getoetst aan de BMS-structuren van Nederland, Be
gie en Frankrijk. Tenslotte zal naar aanleiding van de onderzoeksresultatenvanLe
maire worden onderzocht aan welke voorwaarden een effectieve BMS-stnictw
vanuit preventief oogpunt moet voldoen.

4.5. / . De/?revenf/e<foe/.ste//j>!g va« ee/i ÄA/5 _ j - ; . .

Een belangrijke doelstelling van een BMS is om autobestuurders aan te
voorzichtig rijgedrag. Daarnaast wordt getracht om een betere inschatnng
van de individuele risico's, waardoor elke polishouder op termijn een pre

»•I

1361. Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases and Materials on Tort and Acci

1362. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 61 en p. 111.
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j - nvereenstemming is met zijn verwachte risico. Een belangrijk middel om dit
he eiken, is het scheiden van de goede en siechte autobestuurders door hen ex ante

* der te brengen in verschillende premieklassen. Door een ex post premieaanpassing
j " dan een verdere risicodifferentiatie worden bewerkstelligd. Hierbij wordt een
autobestuurder binnen een BMS op basis van zijn schadeverleden (claimfrequentie)
meenhogere of lagere premieklasse ingedeeld.

Een vertaling van deze theoretische overwegingen naar de eerder besproken BMS-
regimes inNederland, Belgie en Frankrijk, leert in de eerste plaats dat in de ex ante
fase van deze BMS-regimes slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van variabelen
die van belang zijn voor een optimale risicodifferentiatie. Binnen de theoretische
analyse is bijvoorbeeld gesteld dat leeftijd een nuttige differentiatievariabele kan
zijn voor het maken van een onderscheid tussen goede en siechte risico's.'^" Verder
is empirisch aangetoond dat, naast de leeftijd, ook de woonplaats een effectief in-
strument kan zijn voor de bepaling van het ongevalsrisico.' " . - , . • • ""*'

In de praktijk blijkt dat alleen in het Nederlandse BMS zowel de leeftijd als de
woonplaats van de autobestuurder worden gebruikt voor een ex ante risicodifferenti-
atie. Binnen het Franse BMS wordt alleen de woonplaats als variabele gebruikt. In
Belgie is het toegestaan om woonplaats en leeftijd ter bepaling van de ex ante pre-
mie te gebruiken, maar in de praktijk wordt enkel het vermögen van de motor als
een ex ante classificatievariabele gehanteerd. '*" Dit betekent dat, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Noord-Amerika waar de premie vooraf wordt bepaald aan de hand van
meerdere variabelen, binnen de voomoemde BMS-regimes de nadruk ligt op een ex
post controle van het gedrag van de autobestuurder. » ~>,J >.;*=: ÜKV ?3i TI;-, •. !

Mede naar aanleiding van het voorgaande kan de vraag worden gesteld wat de opti-
male verhouding is tussen een ex ante risicodifferentiatie en een ex post premieaan-
passing ten behoeve van een controle van het morele risico. Hiervoor dient te wor-
enterug gekoppeld naar de economische analyse van risico en verzekering. Daarin

'sonder andere gesteld dat een autoverzekeraar vaak onvolledig is geinformeerd om-
Tent het gedrag van een autobestuurder, waardoor een ex ante controle van het on-
gevalsnsico van een autobestuurder hoge kosten meebrengt. Daarbij is verder gewe-
ttn op het feit dat het gedrag van de autobestuurder zieh na aankoop van een auto-

' T "°^ ̂  wijz>gen. Binnen de economische theorie is in dat kader gecon-
dat vanuit kostenoogpunt de controle van het ongevalsrisico beter ex post

~ " - •«" "W1UMUK O. .'v;-

1365 t*y™««».3.1vandithoofd»tuk. '
JR1,1988, p. 665-670 en p. 675.
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kan plaatsvinden. De veronderstelling dat een ex ante risicodifferenti u
kosten meebrengt zal hier enigszins worden genuanceerd. Daarbij zal aan / b
van het gebruik van classificatievariabelen en de toepassing van een ei '•
worden ingegaan op het belang van een ex ante risicodifferentiatie binnen een Biß
voor autoverzekering.

4.3.2.1. Het gebruik van ex ante classificatievariabelen

In het empirisch onderzoek, dat eerder werd gepresenteerd, is een verband aanee-
toond hissen enerzijds de leeftijd en de woonplaats van de autobestuurder en ander-
zijds het ongevalsrisico.'*" Daarnaast beschikken de verzekeraars over ongevalssta-
tistieken, die een breed scala aan gegevens verschaffen ten aanzien van verkeersri-
sico's en verkeersgedrag. Hieruit kan derhalve informatie worden geput ten behotve
van de inschaling van een individuele autobestuurder binnen een bepaalde premie-
Masse.'*"

Weliswaar kan worden gesteld dat, in tegenstelling tot de leeftijd en de woonplaats,
het werkelijke verkeersgedrag van een individuele bestuurder, in het bijzonderziji
reflexen en zijn rijvaardigheden, alleen tegen hoge kosten kan worden vastgesteld.
Dit gegeven doet echter niet af aan het belang van een ex ante risicodifferentiatie, in
het bijzonder binnen een BMS-regime. Wanneer een autoverzekeraar binnen cto
BMS immers onvoldoende ex ante differentieert, kan het gevaar ontstaan dat een in-
dividuele autobestuurder in een te hoge of een te läge premieklasse wordt ingedeeld.
Dit kan leiden tot een probleem van moreel risico en tot een proces van anti-selectie.
Ten aanzien van dit laatste kan worden verondersteld dat een autobestuurder via een
minimale risicodifferentiatie in een te hoge premieklasse wordt ingedeeld, teraijlh?
op grond van een meer zorgvuldige risicodifferentiatie in een lagere premieklasse
thuishoort. In een dergelijke siruatie kan een autobestuurder, wanneer de regulering
van de verzekeringsmarkt het toelaat, overwegen om van verzekeraar te switch»
Wanneer meerdere bestuurders dit voorbeeld volgen zullen de siechte risico s a»
terblijven en kan de verzekeraar, die een gemiddelde premie aanrekent, worden ff-
confronteerd met een tekort aan premie-inkornsten.'** Door middel vaneenbetffl
ex ante risicodifferentiatie kan een verzekeraar dit proces van anti-selectie echter
remmen, waarmee eveneens een kostbesparend effect wordt bereikt.

Naast het proces van anti-selectie leidt een minder zorgvuldige nsicodifferen
ook tot een probleem van morele risico. Een individuele bestuurder, die opFjj
van zijn werkelijke kwalificaties in een te läge premieklasse wordt inge e

1366. Zieparagraaf4.1.4 van hoofdstuk 6. H t hoofdstuk
1367. Spahr and Escolas, JRI, 1982, p. 91-103. Zie daarover paragraaf 3.3.1 «no«
1368. OECD-rapport, 1990, p. 31.
1369. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 3. ^
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hien minder zorgvuldig worden bij zijn verkeersdeelname. Binnen een BMS
"™rit dit morele risico vooral ex post gecorrigeerd, namelijk door middel van een
*°ius op grond van het schadeverleden van de bestuurder. Met behulp van een meer
zorgvuldige ex ante differentiatie wordt echter voorkomen dat het morele risico ont-

staat.

In de economische theorie is echter gesteld dat een ex ante risicodifferentiatie niet
erenzeloos kan worden toegepast en efficient is zolang de kosten van differentiatie
niet hoger worden dan de baten, namelijk de vermindering van het morele risico en
het proces van anti-selecrie. Wanneer de kosten van een verdere differentiatie der-
halve niet meer opwegen tegen de aangeboden premie, kunnen andere risicovariabe-
len worden ge'introduceerd. Een voorbeeld hiervan is het eigen risico. Met een der-
gelijk instrument kan worden voorkomen dat de goede risico's de premiegroep verla-
ten, omdat voor hen een eigen risico lagere kosten meebrengt dan een hogere pre-
mie. Daarnaast wordt met behulp van een eigen risico een buffer ingebouwd tegen
het morele risico. Ten slotte worden de polishouders door middel van een eigen risi-
co geconfronteerd met een gedeeltelijke blootstelling aan het ongevalsrisico, waar-
voor zij deels financieel verantwoordelijk blijven. Hiermee kunnen derhalve met
name de siechte risico's worden aangezet tot een hogere zorgvuldigheid in het ver-
keer.'™

4.3.2.2. De toepassing van een eigen risico binnen een BMS >'.-!• ".: •• ̂  • ; ;IV;A'

Voor de beanrwoording van de vraag in hoeverre de toepassing van een eigen risico
binnen een BMS-regime van belang is voor een optimale ex ante risicodifferentiatie
kan worden verwezen naar een ander onderzoek van Lemaire. Hierin presenteert hij
een voorstel om, in plaats van een BMS, een autoverzekering met een gedeeltelijke
dekking in de vorm van een hoog eigen risico toe te passen . ' " ' Een eigen risico kan
volgens Lemaire een aantal negatieve effecten van een BMS wegnemen. Deze heb-
ben in de eerste plaats betrekking op de veronderstelling dat verzekeraars vanuit
commercieel oogpunt te weinig malussen uitdelen, waardoor op termijn een concen-
tratie van polishouders in de laagste BMS-klassen ontstaat en de verschillen tussen
goede en siechte bestuurders worden genivelleerd. Een tweede neveneffect betreft de
onger naar een bonus', waarbij een polishouder bij een kleine schade geen claim

vande s"ha n ^ " ^ " ™°"** ^s t raf t met een malus, onafhankelijk van de omvang

S * * ^ ^ * * dekking beschikbaar gesteld
die het eigen risico te boven gaat. Polishouders die dit eigen risico

-Malus Systems, p. 223-256.

Bonus-Malus Systems, p. 223-224



niet kunnen betalen, worden in de gelegenheid gesteld bij hun verzekeraar
ning af te sluiten, die vervolgens in een aantal jaren kan worden teragbetaald'™
Aan de hand van een rechtseconometrische analyse wordt door Lemaire ond i.
wat, in vergelijking met een BMS, de gevolgen zijn van de invoering vaneenhL
eigen risico, bijvoorbeeld $ 3.000, voor de premiedifferentiatie tussen de pok
houders en voor de elasticiteit van een dergelijk systeem. De resultaten van deze
analyse wijzen uit dat de invoering van een hoog eigen risico in vergelijking met em
BMS een hoger niveau van premiedifferentiatie tussen de polishouders generem
Dit is het gevolg van het feit dat een gemiddelde polishouder op grond van het hoge
eigen risico voor een groter deel moet bijdragen aan de eventuele schade. Daarnaaa
heeft een systeem met een hoog eigen risico bij een läge claimfrequentie een hogere
elasticiteit dan een BMS. Naarmate de claimfrequentie stijgt daalt echter de elastici-
teit. Dit betekent dat bij een laag aantal claims de polishouder meer premie gaat be-
talen ofwel zwaarder wordt bestraft. Deze premiestijging wordt relatief gezien klei-
ner bij een groter aantal claims. Lemaire gaat echter uit van een läge claimfrequen«
bij een meerderheid van de polishouders, zodat een systeem met een hoog eigen risi-
co zijns inziens efficienter is dan een BMS. ' "* ;• - ^ t .

Hoewel een systeem met een hoog eigen risico door Lemaire vooral is gepresenteerd
als een altematief voor een BMS, dient de vraag te worden gesteld in hoeverre de
toepassing van een eigen risico binnen een BMS wenselijk en zo ja mogelijk is.
Daarbij kan in de eerste plaats worden gesteld dat met een eigen risico kan widen
voorkomen dat polishouders bij een geringe schade geen schadeclaim indieoen,
maar de schade zelf betalen. Binnen het kader van een BMS heeft de polishouder
een 'honger naar een bonus', die leidt tot het zelf dragen van een geringe schade om
een toekomstig malus te vermijden. Met een eigen risico wordt bereikt dat een po-
lishouder zonder angst voor een malus een schadeclaim kan indienen bij zijn vent-
keraar. Zolang de schade binnen de omvang van het eigen risico blijft heeft dit geen
gevolgen voor zijn no-claim korting. De omvang van het eigen risico dient voldoet
de hoog te zijn, maar niet zo hoog dat voor de polishouder de kosten (insolven«)
hoger worden dan de baten, namelijk het vermijden van een malus.

Wanneer echter de 'honger naar een bonus' zou moeten worden beperkt, ishetvo
belang dat het eigen risico niet al te hoog wordt gesteld. De invoering van een
hoog eigen risico kan er immers toe leiden dat de verzekerde systematisch ong

1373. Het voorstel voor een hoog eigen risico gefinancierd door de verzekeraar is ^ j
J. Holtan Bonus Made Easy, ASTIN Bulletin, 1994, p. 61-74 in Umaire, Bonus-

"" ' p. 224 H
1374. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 223-244. Hij wijst verder op de « » " ^ J ^

van een systeem met een hoog eigen risico binnen het 'concept
bank/verzekeraar. De reden is dat zowel verzekeringsexpertise (bovenop "* ^ ,
bankexpertise (de lening voor het eigen risico) nodig is om het systeem ui



zou kunnen hebben, waarvan de schade steeds binnen de grens van het (te hoog)
i en risico zouden blijven, zodat de informatie over het schadeverleden nooit bij de

vmekeraar komt. Daaruit volgt dat een eigen risico een remedie kan zijn voor de
Lger naar een bonus' op voorwaarde dat het eigen risico redelijk laag wordt ge-
steld, zodat de verzekerde nog steeds een prikkel heeft om op zijn verzekeringspolis
tcclaimen. •'' * * > * - ' • "••> ' K B " - = i <«H'-'i'-'-< ; • « » j n r j !

In de tweede plaats lijkt het onderzoek van Lemaire aan te tonen dat de invoering
van een eigen risico tot een hoger niveau van premiedifferentiatie hissen de polis-
houders leidt. Wanneer binnen een bepaalde premieklasse aan de slechtere bestuur-
ders een eigen risico wordt opgelegd, dan betalen deze bestuurders, in vergelijking
met de goede bestuurders een hogere eigen bijdrage aan de tengevolge van een ver-
keersongeval ontstane schade. Dit leidt derhalve, zo is eerder gesteld, tot een preven-
rie van verkeersongevallen. Door een eigen risico zal immers aan de siechte autobe-
stuurders een extra prikkel tot zorg in het verkeer worden gegeven.

In de derde plaats kan, met verwijzing naar een onderzoek van Lemaire, worden
verondersteld dat een risicoaverse polishouder, ter vermijding van een gegeven be-
drag aan schade, bereid is een hoger eigen risico te betalen."" In dit onderzoek
werd een eerste partij cascoverzekering als uitgangspunt genomen, in de veronder-
stelling dat een polishouder bij eigen schade op een meer directe wijze financieel
wordt getroffen. In de veronderstelling dat een eigen risico ook binnen een BMS-
regime kan worden gebruikt, kan de bereidheid tot het betalen van een hoog eigen
risico ook bij een derde partij aansprakelijkheidsverzekering worden toegepast.
Daarnaast kan worden uitgegaan van het gegeven dat een verkeersongeval een vrij
zeldzame gebeurtenis is. Dit betekent dat een eigen risico voor een goede autobe-
stuurder eerder voordelig kan zijn indien hij wordt gecompenseerd door middel van
een lagere premie. ^ . : - , . ,<i:;; r. ;;-:•; -c-if'

Concluderend kan worden gesteld dat de toepassing van een eigen risico, naast ande-
re vanabelen zoals leeftijd, woonplaats en het aantal afgelegde kilometers, een be-
langrijke bijdrage kan leveren aan een optimale ex ante risicodifferentiatie. Dit bete-
ent dat voor een derde partij aansprakelijkheidsverzekering een ex ante risicodiffe-
«tiatie binnen een BMS-regime van belang is. Een ex ante verzameling van zoveel

geijk nsico-informatie is zelfs noodzakelijk, wanneer wordt uitgegaan van het
£ geven dat een verkeersongeval een relatief zeldzame gebeurtenis is.

een polishouder met een sterke afVeer
! J g van een schade van 100.000 BEF, meer te betalen dan

aan eigen risico.



4. J. 3. De ex posf co«/ro/e van Ae/ ongeva/sraico ^ £.#* :

Alvorens kan worden ingegaan op de vraag naar de optimale verhouding tussen
ex ante risicodifferentiatie en een ex post controle binnen een BMS, zal eerstd""
post controle van het verkeersgedrag worden getoetst. Volgens Lemaire heeft ondn
zoek uitgewezen dat niet leeftijd, geslacht of beroep van een autobestuurder be»
lend zijn voor de voorspelling van het toekomstig aantal schadeclaims, maar eerdti
het schadeverleden van de autobestuurder. Dit heeft zijns inziens mede geleidtotde
invoering van een BMS-regime, waarin de nadruk wordt gelegd op een ex posipre-
mieaanpassing. '" '

Een ex ante risicodifferentiatie blijft met de invoering van een BMS-regime wel be-
staan, maar zij heeft binnen BMS-praktijk slechts betrekking op een beperkt aantal
classificatievariabelen. De ex post controle binnen een BMS wordt vooral bepaald
door het schadeverleden van de polishouder, die op grond van het aantal jaarlijkse
schadeclaims wordt ingedeeld op de bonus-malusladder. Hierna zal aan de hand™
een voorbeeld worden toegelicht hoe de ex post controle via een BMS, gebaseerdop
de jaarlijkse claimfrequentie van de polishouder, in de praktijk werkt. Daarbij zal
een voorzichtige vergelijking worden gemaakt tussen de BMS-regimes van Belgie,
Nederland en Frankrijk, gemeten over een periode van 10 jaar.

In tabel 2 " " worden twee autobestuurders, A en B, verondersteld die hunautovoot
zakelijk gebruik hebben. Zij worden, afhankelijk van nun claimfrequentie, 10 jaar
lang gevolgd in hun weg door het BMS-regime van respectievelijk Belgie, Neder-
land en Frankrijk. Bestuurder A heeft 5 schadeclaims in het eerste jaar, 8 schade-
claims in het tweede jaar en blijft vervolgens 8 jaar schadevrij. Bestuurder B heeft I
schadeclaim in het tweede jaar, 1 schadeclaim in het zesde jaar en blijft de overigc
jaren schadevrij. In tabel 2 ' " * is weergegeven in welke premieklasse vandegegevo
BMS-regimes bestuurder A en B, op basis van hun respectievelijke clairnrrequennc,
jaarlijks terecht komen. De belangrijkste gebeurtenissen zijn daarbij vetgednikt
Gemeten over een periode van 10 jaar worden in de bovenste rij per land dezeprt-
mieklassen voor bestuurder A en B opgesomd; de daarbij behorende prerraepercea-
tages staan in de onderste rij. •. .*•--.• f 'Miixerfuws' ...-?-<! •'& "

1376. J. Umaire, Automobile Insurance: Actuarial Models, Boston, Kluwer, 1985, hoof

Umaire, Bonus-Malus Systems, p. 4 en 263.
1377. Het voorbeeld is ontleend aan Umaire, Bonus-Malus Systems, p. 163̂
1378. Zie voor een overzicht van deze gegevens: Umaire, Bonus-Malus r

138-139 (Frankrijk) en 146 (Nederland) en'Lemaire, JRI, 1988, p '
derland).
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Tabel2

Jur

A.

%

B.

%

A.

%

B.

%

A.

%

B.

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

belgie (Toegangsklasse 14)

22(5).

200

13.

95

22(8).

200

17(1).

117

21.

160

16.

111

20.

140

15.

105

19.

130

14.

100

14.

100

18(1).

123

13.

95

17.

117

12.

90

16.

111

11.

85

14.

100

10.

81

13.

95

Nederland (Toegangsklasse 13)

14(5)

120

12

90

14(8)

120

14(1)

120

13

100

13

100

12

90

12

90

11

80

11

80

10

70

14(1).

120

9

60

13

100

8

55

12

90

7

50

11

80

6

45

10

70

Frankrijk (Toegangsklasse 100)

305(5)

305

95

95

350(8)

350

119(1)

119

345

345

114

114

100

100

100

100

95

95

95

95

90

90

119(1)

119

85

85

114

114

80

80

100

100

75

75

95

95

70

70

90

90

Naar aanleiding van tabel 2 kan in de eerste plaats worden geconstateerd dat be-
stuurder B, hoewel hij in 10 jaar slechts 2 schadeclaims had, binnen de BMS-
regimes van zowel Belgie, Nederland als Frankrijk in een hogere premieklasse ein-
digt dan bestuurder A, die over de periode van 10 jaar liefst 13 maal een schade
heeft geclaimd. Lemaire concludeert derhalve dat het voor een polishouder blijkbaar
van belang is omzijn schadeclaims zoveel mogelijk binnen een jaar te düsteren. Om
«te voorkomen beveelt hij aan om, ten aanzien van de claimfrequentie van de po-
, er, k P " ™ K afhankelijk te maken van het totaal aantal claims in een bepaal-
^penode en niet te kijken naar het aantal claims in een bepaald j a a r . ' " ' Voor een
d e v e T d " " **"*ent dit dat meer onderzoek moet worden gedaan naar het scha-
paar j° ™ **° * ° polishouder, een onderzoek dat niet beperkt moet blijven tot een
te„ UM ' ™ " **"*er een periode van bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar dient te omvat-

. 0 ' ' " « . " S V ! i)V. is/.

pport, 1990, p. 34.
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In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat de binnen het
dende regel, waarbij een bestuurder na 4 claimvrije jaren automatisch in pr^ciT
se 14 terechtkomt'^' in het voordeel werkt van bestuurder A . Zonder dez
zouden in het gegeven voorbeeld zowel bestuurder A als B na 10 jaar in dez ist
premieklasse zijn uitgekomen, namelijk klas 14 (100%). Het Franse BMS-re'
kent de regel, waarbij een bestuurder na 2 claimvrije jaren automatisch terugv̂
naar de basispremie van 100% (klas 100)."" Wanneer deze regel niet van toepas-
sing zou zijn, zal in tabel 2 bestuurder A na 10 jaar eindigen op een premiepercenta-
ge van 310% en bestuurder B op een premiepercentage van 90%.

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat, wanneer enkel wordt gecontro-
leerd op de claimfrequentie van een polishouder, het Franse BMS, zonder toepassing
van een bijzondere regeling, verhoudingsgewijs een strikter regime van straffen en
belonen heeft. Deze uitkomst geeft echter geen indicatie omtrent de vraag of het
Franse BMS ook werkelijk tot een betere preventie van verkeersongevallenleidiln
vergelijking met Frankrijk en Belgie is het Nederlandse BMS het siechtet af. Be-
stuurder B wordt te weinig beloond voor zijn geringe aantal schadeclaims en be-
stuurder A wordt onvoldoende gestraft voor zijn hoge claimfrequentie. Met het Bel-
gische BMS wordt, zonder toepassing van een speciale regeling, ook geen optimale
uitkomst bereikt. Bestuurder B zou hierin, ondanks zijn läge claimfrequentie over
een periode van 10 jaar, in dezelfde premieklasse uitkomen dan bestuurder A, die
duidelijk minder voorzichtig is geweest.

Lemaire formuleert naar aanleiding van zijn onderzoek een aantal voorwaarden
waaraan zijns inziens een effectief BMS-regime minimaal moet voldoen. Deze heb-
ben onder andere betrekking op het gebruik van een groot aantal premieklassena
het afschaffen van regelingen waarbij malussen sneller worden kwijtgescholden.
Toegepast op de geanalyseerde BMS-regimes kan worden gesteld dat binnen bet
Franse BMS sprake is van een groot aantal premieklassen, vooral aan de maluszijdt.
Zonder de kwijtscheldingsregel na 2 claimvrije jaren, zouden bestuurder A (prenw
310%) en B (premie 90%) na 10 jaar duidelijk van elkaar gescheiden zijn gew*
In het Nederlandse BMS worden relatief weinig premieklassen (slechts ' / ^
se) gebruikt. Ondanks de afwezigheid van een kwijtscheldingsregel eindig
der B na 10 jaar autorijden in een hogere premieklasse dan bestuurder A. r
sehe BMS kent een groot aantal premieklassen (22), met 8 premieklassen aan a ^
luszijde. Toch is hierbij de situatie voor bestuurder B ook niet optimaa'• f^
passing van de kwijtscheldingsregel na 4 claimvrije jaren zullen bestuur

1381. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 8-9. ^ ä £

1382. Lemaire, JRI, 1988, p. 670. „-nassen van een ?•*
1383. Lemaire, JR], 1988, p. 681. Andere voorwaarden hangen samen mein" ^ „ e

malus bij de eerste schadeclaim en het onderbrengen van jonge autobestuur
gangsklasse in plaats van het opleggen van ex ante toeslagen.



hoewel hun respectievelijke claimfrequentie duidelijk verschilt, na 10 jaar autorijden
mdezelfde premieklasse (14) uitkomen.

i j 4 Concto/e- ex ante ra/co</öfere/irtafte versus ex/xw/ conrro/e -:

In het voorgaande is onderzocht op welke wijze een ex ante risicodifferentiatie res-
pectievelijk een ex post controle van het ongevalsrisico effectief zijn bij de toepas-
sing van een BMS-regime. Naar aanleiding daarvan kan in de eerste plaats worden
eeconcludeerd dat het noodzakelijk is om ex ante voldoende te differentieren, ten-
cinde het morele risico en de anti-selectie te verminderen. In de tweede plaats is ge-
bleken dat een ex post controle, gebaseerd op de jaarlijkse claimfrequentie van de
polishouder, op termijn tot een ongelijkheid tussen de polishouders leidt. Daarmee is
met gezegd dat een ex post controle niet effectief zou kunnen zijn. Wanneer een der-
gelijke contiole echter gepaard gaat met de toepassing van bijzondere regelingen,
waardoor uiteindelijk minder malussen worden opgelegd, kan de doelstelling van
een BMS, namelijk het scheiden van de goede en siechte risico's, in gevaar komen.
Daamaast worden siechte autobestuurders onvoldoende aangezet tot zorgvuldigheid
in het verkeer, een gegeven dat een stijging van het aantal verkeersongevallen en de
daarmee gepaard gaande schade tot gevolg kan hebben.

De vraag dringt zieh derhalve op of een ex post controle van het ongevalsrisico wel
wenselijk is en ook hoe een dergelijke controle zieh verhoudt tot een ex ante risico-
differentiatie. Eerder"" is gesteld dat een ex ante risicodifferentiatie niet alles kan
oravatten en te hoge kosten meebrengt wanneer het werkelijke verkeersgedrag van
een individuele autobestuurder moet worden bepaald. Daarom kan worden gesteld
dat een ex post premieaanpassing noodzakelijk is om de controle te waarborgen van
variabelen die niet ex ante kunnen worden ingeschat.

In het kader van een ex post premieaanpassing via een BMS-regime, zal met name
moeten worden gekeken naar het schadeverleden van de autobestuurder. Daarbij zal
een verzekeraar zieh niet enkel dienen te baseren op het jaarlijks aantal claims van
een polishouder, maar zal hij zieh meer moeten verdiepen in de claimfrequentie van
ten polishouder gemeten over een längere periode. Daarnaast is het van belang dat
«n BMS is opgebouwd uit een groot aantal premieklassen, waarin het aantal op te
* " °°™«en en malussen min of meer gelijk is verdeeld. Ten slotte kan ook de
roang van de^schadeclaim een bijdrage leveren aan een optimalisering van een

! van dit hoofdstuk. " • . . , - , . . • • . . - .
is-Malus Systems, p. 205-220. In het kader van het onderscheid tussen zaakschade

"»et word £ ,*""" **°** ^em berekend dat binnen BMS een letselschadeclaim even zwaar
en bestraft als vier zaakschadeclaims. Daamaast kan volgens hem ook rekening wor-



Concluderend kan worden gesteld dat voor de toepassing van een effectief BM«;
voldoende mate van ex ante nsicodifferentiatie en een ex post correctie noodzak r
is. Wanneer een ex ante differentiatie tekortschiet vanwege de hoge kosteh
ex post controle bijdragen aan een verdere differentiatie. Het is echter vangroo fc
lang voor de preventie van verkeersongevallen dat bij de premiebepaling exante'
ex post, zoveel mogelijk informatie omtrent het gedrag van de polishouder wol
verzameld. In de woorden van Lemaire: •„-> >,i ,-rr * o f ^

'As automobile accidents are rather rare events, fortunately, it is important to
.,. ., include in the rating all information known about policy-holders' behavior

,f ..„. even if related to another coverage'.'"'

5. De regulering van de markt voor autoverzekeringen

5 . 1 . INLEIDING

• ' • : • • : . < • ..'•'••:.-' V : ? - 5 ? f i ^ S r > 1-j . > / i w W T>f; ftsv r

In de vorige paragrafen is uitgegaan van de situatie, waarbinnen autoverzekeras
volledig vrij zijn bij de toepassing van een ex ante risicodifferentiatie en een ex post
premieaanpassing. Ten aanzien van de BMS-regimes in Frankrijk en Belgie is echte
gememoreerd dat autoverzekeraars dienen te voldoen aan bepaalde richtlijnen, &
minimale criteria voorschrijven ten behoeve van een invulling van de BMS-
structuur.

In deze paragraaf zal de invloed van overheidsregulering op de markt voor autover-
zekeringen worden uitgewerkt. Daarbij zal aan de hand van empirisch ondercoek
worden nagegaan hoe in een aantal landen de regulering van de verzekeringsmarii
in de praktijk functioneert. Daamaast zal worden onderzocht of de werkingvaode
autoverzekeringsmarkt door overheidsregulering moet worden bepaald, of dat to-
nen deze markt sprake dient te zijn van voldoende concurrentie om een betere p*
ventie van verkeersongevallen te kunnen waarborgen. ..,,..,. , -

In paragraaf 5.2 zal eerst de Amerikaanse markt voor autoverzekeringen wordengt-
analyseerd. Na een kort inhoudelijk overzicht van de belangrijkste kenrnerken«
deze markt, zal aandacht worden besteed aan een aantal empirische studies, i
worden de gevolgen onderzocht van een verregaande prijsregulering ^ ° ° ^ " " ^
rentie en de omvang van de premie binnen de autoverzekeringsmarkt vande ^
kaanse staat Massachusetts. In paragraaf 5.3 zal aandacht worden besteed aan

den gehouden met de 'loading costs', zijnde de commissies, belastingen en "
ve kosten die bovenop de nettopremie komen. Wanneer deze kosten P ^ ^
berekend naar de oplopende premieklassen, kan volgens Lemaire worden be
risico's een hogere premie betalen dan de goede risico's.

1386. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 181. ' "

" * * ^ ^
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eliiking van de autoverzekeringsmarkt in Engeland en Duitsland. Deze markten
*"rden gekenmerkt door respectievelijk een hoge mate van concurrence (Engeland)
Teen hoge mate van regulering (Duitsland). Daarbij zal met name het onderzoek
vl Adams en Finsinger, dat binnen de theoretische analyse is aangehaald,"" meer
uitvoengaande orde komen. .• " • a r a ^ d v i o ^ ^ o i « £ B f ; : « ^ j ^ j

52 DEAMERIKAANSEVERZEKERINGSMARKT ^- jr»i

In paragraaf 2 van dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de Amerikaanse markt
voor autoverzekeringen. Daarin lag vooral de nadruk op de vraagzijde van de verze-
keringsmarkt door middel van een beschrijving van de instrumenten die aan een in-
dividuele autobestuurder ter beschikking staan om zieh tegen de gevolgen van een
verkeersongeval te verzekeren. In deze paragraaf zal de Amerikaanse autoverzeke-
ringsmarkt meer vanuit de positie van de verzekeraar (de aanbodzijde) worden ge-
analyseerd. J»*---!5I:O »•.••••• u ••;;!.>!• ? !v imi) j . !^ j t « « ^ •

5.2./. Äegw/en'ng van o*e/4 menfajan.se verze^enngyniarfo ^>-" ; .-idrui-«h •*:

De belangrijkste doelstellingen van verzekeringsregulering in Noord-Amerika han-
gen samen met het voorkomen van bedrog (bijvoorbeeld misleidende reclame) door
verzelceraars, het waarborgen van de solvabiliteit van de verzekeraars en het opleg-
gen van faire (niet-discriminerende) premies. De praktische uitwerking van deze
doelstellingen heeft geleid tot een groot aantal wetgevende maatregelen die echter
van staat tot staat verschillen.'^' Dit is mede het gevolg van de McCarran-Ferguson
Act uit 1945. Deze wet bepaalde dat verzekeringsregulering primair de verantwoor-
delijkheid van de afzonderlijke staten is en niet van de federate overheid. Wanneer
een staat echter verzuimt om wettelijke maatregelen te nemen, dan komt de verzeke-
ringsbranche in de betreffende staat onder direct toezicht van federate wetgeving.'"°

Naar aanleiding van de McCarran-Ferguson Act werden in een groot aantal staten
wetgevende maatregelen uitgevaardigd, waarmee de verzekeringsbranche in meer-
dere of mindere mate werd gereguleerd. Deze wetgeving was gebaseerd op een door
de "National Association of Insurance Commissioners' (NAIC)'*" opgestelde mo-
delwetgeving. Deze bevatte een tweetal belangrijke bepalingen, namelijk voorschrif-

W- 2eparagraaf5.4vanhoofdstuk6. —
Zie Skipper, in Policy Issues in Insurance, p. 75-143, voor een uitvoerig (historisch) overzicht
van de regulering van de Amerikaanse verzekeringsmarkt.

,3,0 ^ '"" 'durance Uw, p. 554-557. • w s ^ - , . : , , A . . ; ^ * , ^
Wjn, Insurance Uw, p. 537-538 en p. 560; Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het

'*"• Deze j ^ ° ^ ' " ^ " * h t ? , P- 458-459; Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. 99.
^ j n opgerichte organisatie verzorgt de controle van de financifile huishouding van de in
stand k*"" ° P " " " " k verzekeringsmaatschappijen. Zie Schirmeister, Amerikaanse toe-

'" *" «hadevergoedingsrecht?, p. 459; Keeton, Insurance Uw, p. 538. .-.'-.



ten die tot doel hadden de solvabiliteit van de verzekeraars te waarbo
geving met betrekking tot het door de staten uit te oefenen toezicht ofde^
van de verzekeraars. De uitvoering van de modelwetgeving was in hand **"
'state departments of insurance', die werden vertegenwoordigd door een ben""''
of gekozen 'commissioner of insurance'. '*'*

Voor wat betreft de vaststelling van de verzekeringstarieven dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen 'rate making', waarbij een statelijk overheidsorgaan de on-
vang van de premies vaststelt, en 'rate regulation', waarbij individuele verzekeraan
of een groep van verzekeraars de omvang van de premie vaststelt."" In de meeste
staten geldt dat verzekeraars van de autoriteiten, in casu de 'commissionar of insu-
rance', vooraf toestemming nodig hebben voor een verhoging of verlaging van de
premie ('prior approval laws'). In een minderheid van de staten mögen de verze-
keraars zelfstandig hun tarieven vaststellen ('open competiton laws/open rating sys-
tem'), waarbij soms nog wel een controle achteraf kan plaatsvinden.'^

In de praktijk bleek dat binnen de staten het toezicht op de verzekeringsbranche niet
erg groot was. De meeste 'departments of insurance' waren onderbezet en ontbeerden
de deskundigheid om ten behoeve van de vaststelling van de verzekeringstarieven de
benodigde gegevens te verzamelen en te verwerken. Daarnaast waren de 'comms-
sioners' veelal afkomstig uit de verzekeringsbranche zelf en bood de wetgeving in
veel staten hen weinig houvast. Dit gebrek aan toezicht leidde tot concurrent»-
beperkende activiteiten in de vorm van zelfregulering door de verzekeringsbranche.
Op landelijk niveau werd een particuliere organisatie, de 'Insurance Service Office',
opgericht die zieh ging bezighouden met de verzameling van gegevens ten behoeve
van de vaststelling van verzekeringstarieven.'^ :<*•• ,v ; ŝ m

De verzekeringscrisis in de jaren '80 van de vorige eeuw,'** zorgde medevooreei
ommekeer in het toezicht op de verzekeringsbranche. Deze crisis werd gekenme*
door een sterke stijging van de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen, bei
opzeggen van bepaalde verzekeringspolissen en het feit dat voor bepaalde aanspfr
kelijkheidsrisico's geen betaalbare verzekeringsdekking meer werd aangebodea

1392. Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 459; Keeton,
Law, p. 538.

1393. Keeton, Insurance Law, p. 559-560. h d vergoed«*"
1394. Keeton, Insurance Law, p. 564; Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schade og»»

recht?, p. 459. Zie ook Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. "• Keeton,6>»
1395. Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p- « y .

ranee Law, p. 542-543. 147.177; Wt*
1396. Zie daarover uitvoerig: Priest, Y U , 1987, p. 1521-1590; Viscusi, JLS, 1991, p.

J. Ec. Persp., 1991, p. 115-136. „ . Harring«*,^
1397. Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedmgsrecm., p- • ^ ^

ability: Perspectives and Policies, p. 42, waarin wordt gesproken over een s ijg 4
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de oorzaken van de verzekeringscrisis lopen de meningen uiteen. In dit kader
wordt onder andere het disfunctioneren van de verzekeringsbranche genoemd,'"*
hoewel de verzekeraars op hun beurt de crisis wijten aan de stijging van het aantal
nde omvang van de aansprakelijkheidsvorderingen.'^ Volgens anderen hebben

echter ook externe factoren, zoals een dalende rente en hogere belastingtarieven, aan
de verzekeringscrisis bijgedragen.""*'

Onder invloed van deze verzekeringscrisis dreigde het Amerikaanse Congres aan het
eind van de jaren '80 van de vorige eeuw de McCarran-Ferguson Act in te trekken
en de controle van de verzekeringsmarkt weer onder federaal toezicht te plaatsen.
Dit was voor de statelijke overheden de aanleiding om zieh intensiever met de regu-
lermg van de verzekeringsbranche bezig te houden, zodat een effectiever en meer
uniform toezicht kon worden bereikt. In sommige staten leidde dit tot wetgeving
waarbij verzekeraars werden verplicht om gegevens te verstrekken aangaande de
omvang van de premies. In andere staten werd via wetgeving een bevriezing of een
veiplichte daling van de premies afgedwongen.'*"'

Hetgeen hiervoor is opgemerkt omtrent de regulering van de Amerikaanse verzeke-
ringsmarkt geldt ook ten aanzien van autoverzekeringen, met dien verstände dat de
verzekeringscrisis in de jaren '80 van de vorige eeuw niet direct van invloed is ge-
weest op de markt voor autoverzekeringen.''"" Gedurende de jaren '80 van de vorige
eeuw is binnen de autoverzekering wel sprake geweest van een sterke toename van
de premies, met name in de stedelijke gebieden.''""

schreven premies voor aansprakelijkheidsverzekering van $ 6,5 miljard naar $ 20 miljard tussen
1984 en 1986

Dit was de mening van de 'National Association of Attorneys General'. Zie daarover Schirmeis-
ter, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 438.
ussen 1984 en 1989 steeg de omvang van de aansprakelijkheidsvorderingen voor letselschade,

teamen met de claimfrequentie, met ruim 11%. Zie Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp.,
W, p. 104-107. Zie ook Viscusi, JLS, 1991, p. 150; Schirmeister, Amerikaanse toestanden in

net schadevergoedingsrecht?, p. 453-454.
• Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. 106-107; Priest, YU, 1987, p. 1529-1532; Schir-

1«1 s h . " * " ^ " " ^ toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 454-455.
'*>2- MsrVLM ^™"""">nse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 461 en p. 464-465.
1403 c '• 'P- '582.

ummms and Tennyson, j . Ec. Persp., 1992, p. 95. In 1989 liep de gemiddelde premieomvang

1989 een l!""**" ™ * ^ '" ' ° * * "* * ' ° ™ '" ^ * ****• " • ' ""^ere gegevens blijkt dat in
'* kee een iaa l T * ' ™"™'"J^ autobestuurder rijdend in een 1987 Chevrolet Caprice in Milwau-

") in Los A 1 ^ ™ ' ^ ^ ° " ^*" * ' ^ ° ° ' ' ^ " ^ ' "nzelfde autobestuurder met eenzelfde au-
1992, p 7 5 7 ^ 7 5 " ' ' ^ ' ' ^ ^ ^ ' ° ^ **" "*"™* ^ * " ' ^ ' ' ^ ™ * *"^ Wright, Am. Econ. Rev.,
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5.2.2. ConcMrrewf je op de marfo voor a«toverzeitenngen

De particuliere markt voor autoverzekering in Amerika wordt als concurrerend I».
schouwd.""* Er zijn vele ondememingen op deze markt actief en de co
tratiegraad is relatief laag. In de Verenigde Staten zijn ongeveer 500 autoverzeb
raars actief. De grootste autoverzekeraar controleerde in 1989 21% van de naifa
voor verzekeringspremies; de grootste vier verzekeraars hadden een marktaandeel
van 43% en de grootste 20 verzekeraars beheersten tweederde van de Noord-Amc-
rikaanse markt. '*" Op statelijk niveau is de concentratiegraad van autoverzekeraars
hoger dan op federaal niveau, waarbij de vier grootste verzekeraars gemiddeld 55%
van de statelijke verzekeringsmarkt in handen hebben. Verzekeraars vertonen verier
de neiging om de staten vanuit kosten- en marketingoogpunt onder te verdelen naar
regio's, waardoor de concentratie in sommige regio's hoger is dan elders.

De verkoop van autoverzekeringen vindt in Amerika plaats längs drie 1
distributiekanalen. Deze zijn respectievelijk de onafhankelijke tussenpersonen, de
exclusieve agentschappen en de post- en telenetwerken. Ondememingen die van de
laatste twee genoemde verkoopkanalen gebruik maken worden ook wel 'direct wri-
ters' of'exclusive dealers' genoemd. De 'direct writers' (verzekeraars die zonder tus-
senpersoon klanten werven) zijn dominant binnen de private markt voor autovera-
keringen; hun aandeel in de totale premieopbrengsten bedroeg in 1989 ongevw
66%.'*"* Behalve ten aanzien van bepaalde minimale kapitaals- en vergunningsvei-
eisten zijn er geen omvangrijke toegangsbarrieres voor verzekeraars om tot de marb
te kunnen toetreden.'*'"

5.2.5. De mv/oerf van regn/en>ig o/? Je werA/Mg van

De verzekeringscrisis in de jaren '80 van de vorige eeuw is voor een aantal Arotri-
kaanse staten mede aanleiding geweest om ook in te grijpen in ^ ^^rauto-
verzekeringen. Door de statelijke wetgever is met een aantal

1404. De meningen lopen uiteen ten aanzien van de vraag of de Amerikaanse ^ ^ y ^ ,
gereguleerd of als comperitief rnoet worden beoordeeld. Zie Pauly, Kunreuthera
in The Economics of Insurance Regulation, p . 65. 19% voor*

1405. Ter vergelijking: in 1985 waren deze percentages marktaandeel ^ P ^ ' " ^ ^
L- • • • grootste onderneming, 4 0 % voor de vier grootste ondememingen en 6 , •

- •• grootste verzekeraars. Zie Harrington, in Liability: Perspectives and Policy, P- ^
1406. Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p . 98. In 1981 lag het ™ " ^ „

writers', afhankelijk van het type autoverzekering dat wordt aangeboden ,g ^ ^
6 1 % . Zie Pauly, Kunreuther and Kleindorfer, in The Economics of Insuran

1407. Harrington, in Liability: Perspectives and Policy, p. 44-45.



439

der andere beinvloed door referenda, getracht de kosten van autoverzekering
°° * te dringen. Het merendeel van deze maatregelen had tot doel de premietarieven
Umlagen en sterke beperkingen aan te brengen in het gebruik van een ex ante risi-
codifferenriatie. Voorbeelden van risicovariabelen die niet meer door autoverzeke-
Jaars mochten worden gebruikt waren de leeftijd, geslacht en huwelijkse Staat.'""*
Bij de invoering van deze wetgeving is door veel staten aansluiting gezocht bij de
verzekeringsregulering van de Staat Massachusetts, die reeds een decennium werd
toegepast.""* In de volgende subparagraaf zal een kort overzicht worden geschetst
van de verzekeringswetgeving in Massachusetts. Daarna zal met behulp van empi-
risch onderzoek'*" worden nagegaan welke effecten de strikte regulering in Massa-
chusetts ruim 10 jaar na de invoering ervan heeft gehad op de werking van de auto-
verzekeringsmarkt. •-"•»• • ? - •'••-• •--•" - '^

5.2.3.1. Prijsregulering binnen de verzekeringsmarkt van Massachusetts .. * ••i:^ . •

Binnen de Amerikaanse markt voor autoverzekeringen bestaan voor wat betreft de
omvang van verzekeringsregulering grote verschillen hissen de staten underling.'*'*
Het is derhalve onmogelijk een adequate beschrijving te geven van de invloed van
regulering op de gehele Amerikaanse autoverzekeringsmarkt. In deze subparagraaf
zal de analyse daarom worden beperkt tot de werking van verzekeringsregulering in
eenenkele Amerikaanse Staat, namelijk Massachusetts. In deze Staat is in 1976 wet-
geving ingevoerd die wordt gekenmerkt door een verregaande prijsregulering ten
aanzien van de premies voor autoverzekering. Daarnaast is de controle van de ver-
zekeringsmarkt geheel in handen van de statelijke overheid, waarbij concurrentie
tussen verzekeraars nagenoeg afwezig is. '"" De wetgeving in de Staat Massachusetts

1408. Zoals in 1988 in California geschiedde met 'Proposition 103', een systeem van prijs- en regule-
rende controle van onder andere de autoverzekering. Zie Zycher, Regulation, 1990, p. 67-77;
Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 462-464.
Het gebruik van deze variabelen bij de bepaling van de premie zou discriminerend en in strijd
zijn met sommige grondwettelijke rechten en vrijheden onder de 'Fourteenth Amendment' dat
bepaald dat elke Staat gelijke rechten en bescherming moet geven aan haar inwoners. Het feit dat
een individuele verzekerde kan worden ondergebracht in een categorie met een discriminatoir
«rakter waarover hij geen of weinig controle heeft, zoals leeftijd, geslacht, en woonplaats, kan

^ ertoe leiden dat de verzekerde in een premieklasse terecht komt die niet overeenstemt met het
T r ü ^ *k*"""*' ^ " ^ *"<* Escolas, JRI, 1982, p. 91; Tryfos, JR1, 1987, p. 569. Zie

^ ookDahlby, Journal of Public Economics, 1983,p. 121-130, waarin ten aanzien van de Canade-
* ^»Woverzekeringsmarkt wordt aangetoond dat afschaffing van het geslacht als risicovariabele

zal leiden dat vrouwelijke autobestuurders in de leeftijd van 21-24 jaar een substantieel ho-
S?*'*™'»'"" b te1410 S?'*™'»'""'8Mn beuten.

'<« Zied« ^ ^ ^ " s e r , Am. Econ. Rev., 1991, p. 65-69; Derrig, GPRI, 1993, p. 158-173.
äedaarover paragraaf 5.2.1 van dit hoofdstuk.

• ^ ,GPRI, .993,p . ,58 . . , . , . , . • • - , V . >
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heeft, als gezegd, voor andere Amerikaanse staten als voorbeeld gediend voo

lossing van het probleem van de sterk gestegen premies voor autoverzekerine ""^

In Massachusetts vervult de zogenaamde 'insurance commissioner' een central
Hij heeft een directe controle over alle aspecten van de koop en de levering"
verzekeringsdiensten, zoals de hoogte van de premie, vrijwillige en 'residual'
marktmechanismen en procedures betreffende het indienen van een rechtsvorderin
De 'insurance commissioner' bepaalt tot in detail wat de prijs zal zijn die en
autobestuurder in Massachusetts jaarlijks moet gaan betalen voor zijn verpliclite
aansprakelijkheidsverzekering. Bij de bepaling van de prijs houdt de 'insurance
commissioner' onder andere rekening met de winsten van de verzekeraars, de
maatregelen ten behoeve van een kostenbeheersing, het groeperen van steden in
tariefsgebieden en een bonus-malusplan.''"* De invloed van de 'insurance
commissioner' reikt ver. Zo werd in een zeker jaar bepaald dat alle bestuurders bij
hun aanvraag voor een autoverzekering (het ging niet om een levensverzekering)
moesten melden of zij rookten, vermoedelijk om de niet-rokers een kortingopde
premie te kunnen geven.'*"'

Een van de belangrijkste onderdelen van de jaarlijkse premiebepaling'*" door de in-
surance commissioner', omvat de opzet van een eenvormig classificatiesysteemdai
in het aankomende jaar door alle verzekeraars dient te worden toegepast. Binnendii
wettelijke classificatiesysteem is het slechts toegestaan om de volgende ex ante nsi-
covariabelen te gebruiken: woonplaats van de bestuurder, premieklasse gericht naar
de persoon van de eigenaar respectievelijk de gebruiker van het voertuig, rijervaring,
leeftijd van de auto en het type auto.""* Verzekeraars mögen de premie nietverda
differentieren, maar zij mögen een potentieel verzekerde wel weigeren.

Ten aanzien van dit laatste bestaat in een groot aantal Amerikaanse staten (40) era
systeem, waarbij een verzekerde die niet bij een verzekeraar terecht kan aaneenbe-

1414. Blackmon and Zeckhauser, Am. Econ. Rev., 1991, p. 65. ;,;:.;•
1415. Derrig,GPRl, 1993, p. 158-159. H tarn«
1416. Deirig, GPRI, 1993, p. 160. Ten aanzien van het roken als risico-variabele zou de

commissioner' bijvoorbeeld van mening kunnen zijn dat roken tijdens hetautonjiten«»«*
Tiws- . fecten heeft op de verkeersveiligheid. De rook van een dikkesigaar zou het zieht op J ^
;-«;• .••> nen belemmeren. Daamaast zal het uitmaken van een sigaret nopen tot het sturen

l ) k e n
;«; . nen belemmeren. Daamaast zal het uitma g
<K! Dit zijn inderdaad aspecten die de concentratie op het autorijden (deels) kunnen j
-:.\ ; hoeverre zij echter tot een vermindering van de verkeersveiligheid zullen leifl

van verder empirisch onderzoek. H re de zogen""*
1417. De jaarlijkse premievaststelling gaat gepaard met een omvangrijke pro« " ' ^ ^
-.,. • , "public hearing', waarbij onder andere instanties zijn betrokken die de belang

raars en de consumenten behartigen. Zie Derrig, GPRI, 1993, p. ' ^ ' ' ° ' ' ^ t o
1418. Om redenen van anti-discriminatie is een differentiate naar geslacht in ^

het gebruik van de leeftijd van de autobestuurder. De laatste is «tvangen ^ ^
dat een bestuurder in het bezit is van een rijbewijs. Zie Blackmon and
Rev., 1991, p. 65; Derrig, GPRI, 1993, p. 165-167.
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Id verzekeraar wordt toegewezen. Deze herverzekeraar is geheel verantwoorde-
n[ voor de kosten en verliezen die door de verzekerde op de autopolis worden ge-
" kt"" In Massachusetts is daarentegen sprake van een herverzekeringsmecha-
nisme binnen een zogenaamde gesubsidieerde 'residual' markt, de 'Common wealth
Auto Reinsurers' (CAR). Op deze markt worden verzekeringspolissen afgegeven aan
automobilisten (hoge risico's) die bij geen enkele individuele verzekeraar terecht
kunnen. De kosten van deze 'residual' markt worden door alle verzekeraars geza-
menlijk gedragen, naar rato van hun individuele marktaandeel binnen de vrije markt.
Hoewel de 'residual' markt tot doel heeft om de hoge risico's, die nergens anders te-
recht kunnen, op te vangen, blijkt in de praktijk dat meer dan tweederde van de au-
tomobilisten in Massachusetts door de 'residual' markt wordt verzekerd.'"" Daar
komtbij dat autobestuurders in zowel de 'residual markt' als de vrije markt een gelij-
ke premie betalen.'**'

.itn -tnjrÜ"-.tis*.«BtarK)v5Bi»wss--hi<,'";»? fte> "-•••"•stob ' ^ « h ä d

5.2.3.2. De gevolgen van een strikte prijsregulering voor de werking van de verze- •<
keringsmarkt in Massachusetts ,, •

Met behulp van statistische gegevens is door een aantal onderzoekers getracht aan te
tonen dat de verzekeringsregulering in Massachusetts tussen 1978 en 1990 vooral
negatieve gevolgen heeft gehad voor de werking van de autoverzekeringsmarkt in
deze staat.'*" In dat kader zal een viertal effecten worden opgesomd.

In de eerste plaats wordt door de onderzoekers geconstateerd dat gedurende de on-
deizochte periode de omvang van de 'residual' autoverzekeringsmarkt is toegenomen
van 23% in 1977 naar 67% in 1989, waarna in 1990 een daling volgde tot 55%. Dit
heeft er volgens hen mede toe geleid dat deze 'residual' markt grote verliezen lijdt,
die mede worden veroorzaakt doordat de opbrengst van de, relatief läge, premie ver
achterblijft bij de uit te keren schadeclaims. Voor het jaar 1988 werd het verlies
becijferd op 519 miljoen dollar ofwel 239 dollar per gesubsidieerd risico. De
tekorten binnen de 'residual' markt worden, via een toeslag op de premie,
gefinancierd door de autobestuurders in de vrije markt.''*" . w <̂ .,-<>:> w;-i >.«:• ..u

Een tweede effect houdt verband met de resultaten van de gehele autoverze-
enngsmarkt in Massachusetts. Tussen 1978 en 1989 bedroeg het jaarlijks verlies

(underwriting loss') op de premie-inkomsten gemiddeld 11,5%. Gedurende deze pe-

1420 ™°" *"<* Zeckhauser, Am. Econ. Rev. , 1991 , p 6 9
nl989 was 67% van alle autobestuurders via de 'residual markt verzekerd; in 1990 daalde dit

1421 J T * " * """•«%. He Demg,GPRI,
CumT°" ^ ^ ^ ^ e r , Am. Econ. Rev., 1991, p. 69; Derrig, GPRI, 1993, p. 167-168;
M T™""" Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p. 113.
BlackZ" "̂̂  Deckhäuser, Am. Econ. Rev., 1991, p. 66-68; Derrig, GPRI, 1993, p. 161-169.

*™ Deckhä A E

1422.
1423. BlackZ ^ Deckhäuser, Am. Econ. Rev., 1991, p. 66-68; Derrig, GPRI, 1993, p. 161-1

*™ Deckhäuser, Am. Econ. Rev., 1991, p. 66; Derrig, GPRI, 1993, p. 168-169.
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node steeg de jaarlijkse premieopbrengst van $ 700 miljoen in 1978 naar $ 2
jard in 1989, terwijl de uitgaven op de autoverzekeringspolis toenamen vm'lS
miljoen in 1978 naar $ 2,5 miljard in 1989. In 1989 bedroeg het relatieve vTrli
de autopolis 15,1%. Uitschieters voor wat betreft het verlies op de autopolis " '
den de jaren 1985-1987, waarin de premieopbrengst meer dan 20% lager was dan*
uitgaven op de polis. In de jaren 1987 en 1988 werden, op grond van een rechterlikt
uitspraak, de premies met terugwerkende kracht 8%-9% verhoogd. Hierdoor sie»
de totale premieopbrengst met $ 325 miljoen, met als gevolg dat het polisverlies in
1987 daalde van 20,6% naar 11,6% en in 1988 van 16,8% naar 8,6%.'*"

In de derde plaats vond een aantal verzekeraars dat de markt voor autoverzekeringeii
in Massachusetts overgereguleerd was. Dit had volgens hen mede een tekoit aan
premie-inkomsten en een sterke instroom op de 'residual' markt tot gevolg. In 1991
besloot derhalve een groot aantal verzekeraars (hun marktaandeel bedroeg 32%),
mede op basis van een negatieve winstverwachting, om de markt voor autoveizeb
ring in Massachusetts te verlaten. De regulering van deze markt, in casu de invloed
van de 'insurance commissioner', reikt echter dermate ver dat van een vrije uittreding
geen sprake kan zijn. De verzekeraars die in 1991 de markt verliefen moestendaar-
voor hoge boetes betalen. Deze omvatten een contant bedrag plus het verbodom an-
dere vormen van verzekering binnen de Staat aan te bieden.'*^

In de vierde plaats, ten slotte, heeft de strikte verzekeringsregulering in Mas-
sachusetts geleid tot een aantal herverdelingsmechanismen. Tussen de polishouders
van een autoverzekering blijkt in de praktijk sprake te zijn van een omvangrijke on-
derlinge subsidiestroom. Deze zogenaamde 'trade-off van subsidies loopt van auto-
bestuurders in de landelijke gebieden naar bestuurders in de stedelijke gebieden, van
vrouwen naar mannen, van ervaren bestuurders naar onervaren bestuurders en van
bestuurders in de vrije markt naar bestuurders met een hoog ongevalsrisico lnde'it-
s i d u a l ' m a r k t . " * --:••:. . - • • • J : ^ • ; • - - f . . - o y t m v

Dit kan met behulp van een cijfervoorbeeld ten aanzien van de marktsituatie u 1«!
worden verduidelijkt. De volwassen ervaren autobestuurders vormden in datj
binnen het classificatiesysteem van Massachusetts de grootste premieklasse,
lijk 74% van de totale markt. Deze autobestuurders betaalden echter * ^ ™ ^ _
op grond van hun claimdata als een faire premie kan worden beschouwd. e a ^
stuurders die tot de premieklasse met 0-3 jaar rijervaring (marktaandeel . j ^
hoorden betaalden daarentegen ruim S 637 te weinig aan premie. D*"" ^
dat de autobestuurders in de landelijke gebieden gemiddeld $ 70 teveel p

j.'W

1424. Derrig,GPRI, 1993,p. 161-162. ' . c,™ tov
1425. Denig, GPR1,1993, p. 168-169; Blackman and Zeckhauser, Am. tcon.1« •>

1426. Derrig,GPRl, 1993, p. 165-167.
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1 bestuurders in de steden gemiddeld meer dan $ 500 te weinig premie betaal-

5233. Verzekeringsregulering en de preventie van verkeersongevallen

Inhetvoorgaande is een beeld geschetst van de regulering binnen de Amerikaanse
markt voor autoverzekeringen. Zij levert echter geen oordeel op omtrent het verband
wssen verzekeringsregulering en de preventie van verkeersongevallen. Daarvoor
ontbreekt het noodzakelijke empirisch onderzoek. Verder kan de Amerikaanse ver-
zekeringsmarkt moeilijk in een algemeen rechtseconomisch kader worden geplaatst,
omdat daarvoor de omvang en de inhoud van de verzekeringsregulering teveel van
Staat tot Staat verschilt. Aan de hand van de analyse van de autoverzekeringsmarkt in
Massachusetts, zal daarom een aantal economische aspecten worden belicht die me-
de verband houden met hetgeen in de theorie over verzekeringsmarkten is opge-

Binnen de autoverzekeringsmarkt in Massachusetts wordt met behulp van een ta-
riefsregulering de prijs van autoverzekering gecontroleerd. Dit heeft onder andere
geleid tot een omvangrijke gesubsidieerde 'residual' markt, waarbinnen een gelijke
premie wordt aangerekend voor verschillende risicogroepen. Deze factoren kunnen
eennegatief effect hebben op de preventie van verkeersongevallen. < , :•;«: ; -VÜ

In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat verzekeraars in Massachusetts wor-
den beperkt in hun vrijheid om een optimale ex ante risicodifferentiatie toe te pas-
sen. Zij dienen binnen de marges te blijven die door de 'insurance commissioner'
jaarlijks worden vastgesteld. Daamaast mögen verzekeraars geen gebruik maken van
classincatievariabelen, zoals leeftijd en geslacht, waarvan echter empirisch is komen
vast te staan dat zij van invloed kunnen zijn op het ongevalsrisico. Verzekeraars
mögen binnen de toegestane marges niet verder differentieren, maar zij kunnen een
potentieel verzekerde wel weigeren. Dit kan leiden tot een verschuiving van de (ho-
ge) ongevalsrisico's, waarvoor op de vrije markt geen verzekering beschikbaar is,
Mar de 'residual' markt, waar een gemiddelde premie wordt berekend. Binnen de
vnje markt blijven derhalve de goede risico's over, maar de premies van deze auto-
bestuurder worden vervolgens 'belast' om de tekorten op de gesubsidieerde markt-
pool te dekken. Dit kan leiden tot een verminderde zorgvuldigheid bij de goede au-
obestuurders in de vrije markt, in het vooruitzicht dat de siechte autobestuurders in
°e residual'marktrelatief gezienbeter af zijn. - , *,.-. ..,,,^.-•_>* , * «**««, ••>«.*

I«,» _ 8'GPRI, lyy3,D. 167;BlackmonandZeckhauser,Am. Econ. Rev., 1991, p. 65-66.
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In de tweede plaats geldt voor een individuele autobestuurder normalem
verzekeringspremie mede wordt bepaald aan de hand van zijn verwachte '**
lijkheidsclaim bij de deelname aan een verzekerde activiteit (autorijden) D ^
'residual' markt in Massachusetts is de verzekeringspremie niet in overeenst
met de verwachte ongevalskosten van de autobestuurder. Dit kan leiden tot eeru
van anti-selectie. De autobestuurders die zieh in de vrije markt bevinden en d
de 'residual' markt subsidieren maken mogelijk minder gebruik van hun autov
zekering, hetzij door minder auto te rijden, hetzij door zieh niet te verzekeren. Dt
'siechte' autobestuurders in de 'residual' markt zullen daarentegen hun activiteitsm
veau opvoeren, waardoor het ongevalsrisico verder kan toenemen.'"'

In de derde plaats hebben verzekeraars, gegeven de standaardisatie van de ex ante
premiedifferentiatie en de omvang van de 'residual' markt, geen prikkel om de kos-
ten van de autoverzekering te verminderen. De meerderheid van de schadeclaims
wordt immers uit de gesubsidieerde marktpool vergoed. Een individuele veizekeim
zal hierdoor naar rato van zijn marktaandeel toch alle kosten dragen en geen inspaa-
ningen verrichten om de kosten van een schadeclaim, bijvoorbeeld ingeval van fan-
de, te controleren.

• •!:•;...; ':> • • ' ; " ' . • " • • • « K O i f c J s - i -. .; '•

In de vierde plaats, ten slotte, kan worden gesteld dat de sterk gereguleerde verzeke-
ringsmarkt van Massachusetts de coneurrentie binnen deze markt sterk beperki Dii
is enerzijds het gevolg van de gestandaardiseerde polisvoorwaarden waardoor ver-
zekeraars niet onderling kunnen concurreren op de prijs van een autoverzekeraj.
Anderzijds is binnen de auto verzekeringsmarkt in Massachusetts geen sprakevat
een vrije uittreding. Een autoverzekeraar die de verzekeringsmarkt wenst te verlatai
dient een hoge boete te betalen en krijgt tevens een verbod opgelegd om andere
vormen van verzekering binnen de Staat aan te bieden.

5.3. DE REGULERING VAN DE MARKT VOOR AUTOVERZEKERINGEN IN ENGEUND

EN D U I T S L A N D ' ^ "

In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de verzekeringsmarkten n w
Europese landen, namelijk Duitsland en Engeland. Deze landen verschilta s^
voor wat betreft de omvang van de verzekeringsregulering versus de mate van

1429. Blackmon and Zeckhauser, Am. Econ. Rev., 1991, p. 66 en 69. Cummins and Tennyson,

Persp., 1992, p. 113. verzek«'"!"**
1430. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in Europa de regulering van de auto

niet alleen wordt beinvloed door de landelijke overheden, maar ook door ^ ^
Met name door Finsinger is op dit terrein veel onderzoek verricht. Zie on er ^
European Market Integration and the European Insurance Industry, Researc ^
33; Finsinger, European Integration of Insurance Markets, Working P= •
Finsinger and Pauly (eds.), The Economics of Insurance Regulation, 1W •



445

ntie binnen de verzekeringsmarkt, waardoor een goede vergelijking mogelijk is.
""" af 5 3 1 en 5.3.2 zal eerst een beschrijving worden gegeven van de verze-
^smarkten in respectievelijk Engeland en Duitsland. Vervolgens zal aan de
hid van empirisch onderzoek worden nagegaan welke rechtseconomische gevolgen
de overheidsregulering versus de concurrentie heeft gehad voor de werking van de
verzekeringsmarkt in deze landen (respectievelijk paragraaf 5.3.3 en 5.3.4). Dit em-

onderzoek heeft betrekking op een vergelijking van de Duitse en Engelsepirisch
verzekeringsmarkt gedurende de jaren '80 van de vorige eeuw.

1431

De Engelse markt voor autoverzekeringen wordt gekenmerkt door een hoge mate
van concurrentie en een relatief sterk 'gebrek' aan overheidsregulering.'"" De in-
vloed van de overheid op de autoverzekeringsmarkt is daarbij veelal beperkt tot re-
gelgeving ten aanzien van de solvabiliteit van een verzekeraar. Deze wetgeving be-
vat onder andere garanties aan de polishouder, in het geval een verzekeraar ten ge-
volge van insolventie, niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan vol-
doen."" Naast deze overheidsregulering zijn binnen de Engelse verzekeringsmarkt
ook organen met een zelfregulerende runctie actief.'^? _ . . . _ . _. , . , . ._ . .

In het kader van de autoverzekeringen is de 'Road Traffic Act' van belang.'*" Hierin
is onder andere geregeld dat autobestuurders verplicht zijn om een aanspra-

1431. Sindsdien is er, mede onder invloed van Europese regelgeving, het nodige gewijzigd. Zie daar-
over onder anderen: Cousy en Claassens, GPR1, 1994, p. 46-59; Cousy en Claassens, Het Europa
van de verzekeringen, p. 17-43 en p. 261-276; Merkin and Rodger, EC Insurance Law, p. 1-17
en p. 45-73; Ottervanger, in Verzekering en Europa, p. 73-86.

M32. Zie voor een globaal (historisch) overzicht van de Engelse (auto)verzekeringsmarkt: Tapp, in
The Economics of Insurance Regulation, p. 27-38; Finsinger, Hammond, Tapp, Insurance: Com-
petition or Regulation?, p. 21-26; McGee, in The Law and Practice of Insurance in the Single
European Market, p. 79-87.

'433. Dit is geregeld in de 'Insurance Companies Act uit 1982 en de 'Insurance Companies Regulati-
ons' uit 1981. Daamaast kan worden gewezen op de 'Policy Protection Act' uit 1975, die naar
aanleiding van een aantal faillissementen van (met name auto-) verzekeringsmaatschappijen
werd ingevoerd en een verdere aanscherping van de solvabiliteitsregulering een verhoogde be-
scherming van de polishouders bevat. Zie daarover Tapp, in The Economics of Insurance, p. 35-

, Finsinger, Hammond, Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 26-27; Ivamy, Gen-
eral Principles of Insurance Law, p. 30-87.

dit verband kunnen worden genoemd de 'Insurance Ombudsman's Bureau', een klachtenorgaan
^•val van conflicten tussen een polishouder en zijn verzekeraar; de 'British Insurance Broker's

- TJo d'"T' **" "*" •*"**'* ™' vervult bij de zelfregulering van verzekeringstussenpersonen en
581 F "'• ^ daarover Ivamy, General Principles of Insurance Law, p. 412 en p. 557-

• msinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 30-49; Tapp, in
'*" Dit S 7 " of Insurance Regulation, p. 41-43; Carter, Reinsurance, p. 40-42.

vera* ^ ° ^ ^"^^ ^ " "**• **'* °"^" '"vloed van de tweede EG-richtlijn voor auto-
tenng (Directive 84/5, OJ. L8/17), de 'Road Traffic Act' 1972 verving. In 1990 volgde nog
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kelijkheidsverzekering af te sluiten voor schade die zij aan derden kunnen
gen. Deze verplichte aansprakelijkheidsdekking geldt voor de volledige schad "°"
wel zaakschade ('property damage') als letsel- en overlijdensschade ('death and bat
ly injury'), die door derden wordt geleden.""* Het slachtoffer van een verkeerso
val heeft een rechtstreekse vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraarvan hei
betrokken voertuig. De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft verder, tenaanzienv
de uitgekeerde schade een vorderingsrecht op de polishouder, wanneer deze de con-
tractuele voorwaarden van de verzekeringspolis heeft geschonden.'*"

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering heeft tot doel de bescherming van vet
keersslachtoffers door aan hen een direct recht op schadevergoeding toe te kennci
Hierop gelden twee uitzonderingen. In de eerste plaats kan blijken dat de schadever-
oorzaker niet verzekerd is en over onvoldoende vermögen beschikt om de schadete
vergoeden. In de tweede plaats kan sprake zijn van een zogenaamd "hit and nm' oa-
geval, met het gevolg dat de schadeveroorzaker niet meer kan worden achterhaald.
In deze gevallen komt de vergoeding van de schade van het slachtoffer voor reke-
ning van het 'Motor Insurance Bureau', dat in 1946 werd opgericht.'^ Alle autovei-
zekeraars zijn bij het 'Motor Insurance Bureau' aangesloten, waarvan het lidmaat-
schap een voorwaarde is om autoverzekeringspolissen te kunnen verkopen.'*"

Engelse autoverzekeraars zijn voor wat betreft de vaststelling van de premie geheei
vrij.'**' In de praktijk wordt door de autoverzekeraar gebruik gemaaktvaneengroot
aantal ex ante risicovariabelen. Verder beschikt een meerderheid van de autobe-
stuurders over een zogenaamde 'comprehensive' verzekeringsdekking. Naast de vet-
plichte aansprakelijkheidsdekking voor schade aan derden, omvat deze polis veclal
een eerste partijdekking tegen diefstal of brand, een eerste partij cascodekking en
een eerste partij verzekeringsdekking waarbij ingeval van dood of letsel een vera-

een derde EG-richtlijn (Directive 90/232). Zie daarover Merkin and Rodger,
•'-<!«?' p. 53-56. Zie voor een analyse van deze wetgeving onder anderen: Colinvaux,

ranee, p. 421-433; Birds, Modern Insurance Law, p. 293-306.
1436. 'Road Traffic Act" 1998, section 145. Zie Birds, Modem Insurance Law, p. >

Rodger, EC Insurance Law, p. 58-59. ^ L« p.
1437. Road Traffic Act 1988, s.148 (1) en s.148 (7). Zie daarover Birds, Modem insu ^

305-310; Colinvaux, The Law of Insurance, p. 430-433; Tapp, in The Economics
Regulation, p. 44; Merkin and Rodger, EC Insurance Law, p. 65-66.Regulation, p. 44; Merkin and Rodger, EC Insura , p ftafcrfanA

1438. Deze instelling kan worden vergeleken met het Waarborgfonds Motorverkeen ^
artikel 23-27 van de Nederlandse Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motomj » ^

1439. Colinvaux, The Law of Insurance, p. 433-447; Birds, Modem Insurance . ^ .
Merkin and Rodger, EC Insurance Law, p. 68-71; Finsinger, Hammond an
Competition or Regulation?, p. 24. tuur Zie Ltn**

de invulling van de BMS-stm1440. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van

1988, p. 679.
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d som wordt uitgekeerd.'"' Ten aanzien van de 'comprehensive' verzekerings-
r en wordt mede als gevolg van de concurrentie binnen de verzekeringsmarkt,

"Twdheid äan dekkingsmogelijkheden geboden. Sommige verzekeraars geven
Kvoorbeeld een autobestuurder de mogelijkheid om, met behoud van zijn no-claim
blus een gebroken mit te laten vervangen. Bij andere polissen kan een autobe-
stuurder de kosten van autoverhuur claimen, terwijl zijn eigen auto wordt gerepa-
reerd.

Samenvattend kan worden gesteld dat de regulering van de Engelse markt voor au-
toverzekeringen is beperkt tot een controle van de economische prestaties van de
verzekeraar. Het belangrijkste argument voor een dergelijke controle is de bescher-
ming van de polishouders tegen de risico's dat een autoverzekeraar, als gevolg van
financiele problemen niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen.
Voor een autoverzekeraar gelden verder geen beperkingen met betrekking tot de
prijzen van de autopolis of de toepassing van risicodifferentiatie.''*^ :/

De concentratiegraad op de Engelse autoverzekeringsmarkt is laag, waarbij een 13-
talongeveer gelijke verzekeraars met elkaar concurreren. In 1979 was het marktaan-
deel van de grootste verzekeraar 13%, de 3 grootste verzekeraars hadden samen een
marktaandeel van 28%, de 5 grootste 41% en de 10 grootste verzekeraars contro-
leerden 59% van de verzekeringsmarkt.'^ ' •

f in

De Duitse verzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door een hoge mate van regulering,
zowel wat betreft de binnen de markt opererende verzekeraars als met betrekking tot
de verzekeringsvoorwaarden. Hierbij is het in 1901 ingevoerde 'Versicherungsauf-
sichtsgesetz' (VAG) van belang. Op grond van deze wetgeving moeten verzekeraars,
alvorens een vergunning kan worden verkregen voor de uitoefening van het verzeke-
ringsbedrijf, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vereisten, die betrekking heb-
ten op de omvang van het minimumkapitaal, de omvang van de voorgestelde
premies en op een prognose van de administratieve en commerciele kosten en de
vereiste herverzekering, dienen door de verzekeraar in een businessplan ('Geschäfts-

Tapp, in The Economics of Insurance Regulation, p. 48-51; Finsinger, Hammond and Tapp, In-
surance: Competition or Regulation?, p. 73-77; Birds, Modem Insurance Law, p. 292-293. In pa-
ragraaf 5.3.3.2.1 zal worden ingegaan op de controle van het morele risico binnen de Britse au-
toverzekering.

[^. Birds, Modern Insurance Law, p. 293.

1444' D T ' ' " ™ * ^ ° " ° ™ « ° f Insurance Regulation,p. 38-41. . M • .<• .-?. i> •-. . • ; I?J.-
is exclusief het marktaandeel van Lloyd's dat op 15% werd becijferd. Zie Tapp, in The Eco-

mics of Insurance Regulation, p. 58-59; Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competi-
t o r Regula t ion? , p . 2 6 - 2 9 . . , . . . , . ," \ , , ^ , , , ,• , . , " ' , , < „ , , _ .
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plan')'*" te worden opgenomen. Dit plan moet worden voorgelegd aan 'D
saufsichtsamt für das Versicherungswesen','"* het wetgevend en ^ f
gaan in het kader van de VAG. •« ' ^ " " " * * •

Ten aanzien van de regulering van de autoverzekering in Duitsland is ee
controle-instrumenten van toepassing, namelijk solvabiliteitsregulering ^
winstcontrole en de regulering van de verzekeringsvoorwaarden.''"* In het kad "
de solvabiliteitsregulering dienen de autoverzekeraars te beschikken over voldoendü
bezittingen en reserves om aan hun eventuele aansprakelijkheidsverplichtingeii te
kunnen voldoen.''**' iiyi* ;•*>•* ^ ;o vu;äCiÄ a-ss tc.;

Met betrekking tot de regulering van de verzekeringsvoorwaarden geldt dat de«
tracten voor autoverzekeringen verregaand zijn gestandaardiseerd.'^ Alle autover-
zekeraars bieden een uniforme autopolis aan en zijn verplicht om de aangesloten ri-
sico's naar objectieve criteria te differentieren. Naast de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering voor motorrijtuigen kunnen autobestuurders kiezen voor een eersle
partij cascoverzekering ('Vollkasko' of 'Teilkasko') en een eerste partij schadevera-
kering.''"' Alle autoverzekeraars dienen bij de aansprakelijkheidsdekküig en de cas-
codekking eenzelfde schema van ex ante risicodifferentiatie en ex post premieait

1451

p a s s i n g t o e t e p a s s e n . * . • •*> ••"!> • 3 J ;V<>/ ; .>., ••; •
r>" ; " r -

1445. Paragraaf 5 VAG in Prölss, Versicherunsaufsichtsgesetz, p. 149-155.
1446. 'Gesetz über die Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen (BAG) v«

31. Juli 1951 (Bundesgesetzblad IS. 480) in Prölss, Versicherungsaufsichtgesetz,p.47-56.
1447. Paragraaf 81-81b VAG. Zie Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 25-31 en ten aanzien van*;

autoverzekeringsmarkt in het bijzonder, p. 61-64; Finsinger, in The Economics of lnsunM
Regulation, p. 111 -113; Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Reguta»',
p. 50-56; Kaltenegger und Speyer, in The Law and Practice of Insurance in the Single Europe«
Market, p. 105-122.

1448. De regulering van de autoverzekering, uitgezonderd de solvabiliteitsregulering, is «*!**•
het •Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter" (PflVersG.) vom 5.4.1965 (BGBUä.
213), ten aanzien van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motornjtuigen.
Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 64-67. TV E»

1449. Paragraaf 53c VAG. Prölss, Versicherungsaufsichtsgesetz, p. 544-549; Finsinger, in ^
nomics of Insurance Regulation, p. 114; Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: tompe»
or Regulation?, p. 55; Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 34-37. ^ ^

1450. Dit wordt geregeld in paragraaf 8-10 van de PflVersG.: 'Verordnung über die Tante i ^ ^
fahrtversicherung' (TVO) vom 20.11.1967 en 'Die Allegemeinen ^ ' " « " " ^ ^ .
Kraftfahrtversicherung' (AKB) vom 18.12.1970. Zie Bäumer, Hat das deutsche
Haftpflichtversicherungs-System eine Zukunft?, p. 35-36; Prölss, Versicherungsau
p. 256-281; Stiefel und Hofmann, Kraftfahrtversicherung, p. 1-26. ,- , , , , . Haftpfü*

1451. Paragraaf 9 Abs. 3 PflVersG. Zie Bäumer, Hat das deutsche Kraftfahrze g-
versicherungs-System eine Zukunft?, p. 39. . .^^ Vera*"

1452. Paragraaf 6-8 TVO. Prölls, Versicherungsaufsichtsgesetz, p. 261-262; n »
rungsmärkte, p. 64-65; Finsinger, in The Economics of Insurance Reg
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bet kader van de prijsregulering dienen verzekeraars de omvang van de premie
autoverzekering te berekenen aan de hand van strikt geformuleerde richtlij-

"" Deze hebben betrekking op de som van de risicopremie, een vast bedrag aan
administratiekosten, een veiligheidsmarge, plus 3% van de totale omzet van de pre-
mieopbrengsten. Verzekeraars mögen niet afwijken van de toegestane tarieven en zij
dienen zieh ook te houden aan het vaststaande schema van ex ante risicodifferentia-

Ten slotte mögen verzekeraars een potentieel verzekerde niet weigeren, ook

niet indien deze een hoog ongevalsr is ico vormt . 'jfc.ajp . m ü j j -.; f ^v . oiaj5"?f|

Met betrekking tot de autoverzekering is o o k een rege l ing getroffen v o o r de o m v a n g

van de verwachte winst . ' "^ In dat ve rband word t d o o r he t w e t g e v e n d o rgaan j a a r -

liiks het technisch overschot berekend. Dit ove r scho t bes taa t uit he t verschi l tussen

enerzijds de totale premieopbrengsten en anderz i jds d e s o m van de ver l iezen (scha-

de-uitkeringen), de administratieve kos ten en d e commis s i e s aan tussenpersonen .

Wanneer het overschot meer dan 3 % v a n de totale p r e m i e o p b r e n g s t e n bed raag t moe t

dit, in de vorm van kortingen of d iv idendui tker ingen , m e t de po l i shouder s w o r d e n

gedeeld.""

Op basis van het aantal marktpar t ic ipanten is b i n n e n de Dui t se ve rzeker ingsmark t

sprake van een läge concentrat iegraad van ve rzeke raa r s . In 1980 had de groots te

verzekeraar een marktaandeel van 1 2 , 1 % , d e 4 groots te ve rzekeraa r s 2 6 , 6 % , terwijl

de 8 grootste verzekeraars samen 3 9 , 5 % v a n d e m a r k t con t ro lee rden . D e z e cijfers

geven echter onvoldoende antwoord op de v r aag o f b innen de Dui t se au tove rzeke -

ringsmarkt sprake is van concurrent ie . V o l g e n s F ins inger is in de prakt i jk ee rde r

sprake van een situatie, waarbij de ge regu lee rde ve rzeke raa r s rechts t reeks me t de

wetgever onderhandelen. Alle belangri jke bes l i ss ingen a a n g a a n d e de ges tandaard i -

seerde verzekeringscontracten en de p remies t ruc tu ren w o r d e n daarbi j d o o r de ve rze -

keraars en de wetgever gezamenlijk g e n o m e n . ' * "

Finsinger Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 52-53. In paragraaf
»3.2.2zal worden ingegaan op de controle van het morele risicobinnen de autoverzekering in

|]ö- Paragraaf 9-15 TVO. Prölss, Versicherungsaufsichtsgesetz, p. 262-265.
msinger, in The Economics of Insurance Regulation, p. 116-117; Finsinger, Hammond and

^PP, insurance; Competition or Regulation?, p. 53-54; Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 65-

K ™ M ? ^ ^ * " * ' ^^e^hrs-Haftpflicht-Schäden, p. 502-504; Bäumer, Hat das deutsche
1456 ^™8-Haftpnichtversicherungs-System eine Zukunft?, p. 49-50.
""• FinsST ™** ™ ° ' * ™ " ' Versicherungsaufsichtegesetz, p. 269-273. , * •.;.

bisunw r ^°"°™<=s °f Insurance Regulation, p. 117; Finsinger, Hammond and Tapp,
'W Finsin J ' H " ^ " " ° " ° ' ^Sulation?, p. 54-55; Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 66-67.

B . Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 59-60.
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5.5.5. ffe/ em/nracA onrferzoeA; van /wnsmger en

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het belangrijkste doel van d
keringsregulering in Engeland en Duitsland is polishouders te beschermen tT"!
gevolgen van een eventuele insolvabiliteit van zijn verzekeraar. Met betrekldT
de verzekeringsvoorwaarden bestaan echter belangrijke verschillen tussen be!
landen. Terwijl in Engeland de autoverzekeraars geheel vrij zijn om de omvangvaa
de premie vast te stellen, zijn de autoverzekeraars in Duitsland gebonden aan strikt
geformuleerde richtlijnen daaromtrent.

In deze paragraaf zal in het kader van de analyse van de verzekeringsmarkt a
Engeland en Duitsland empirisch onderzoek worden gepresenteerd. Daarbij zal
allereerst een Studie aan de orde komen, waarin wordt gefacht een verband aan te
tonen tussen het aantal verkeersongevallen in beide landen en de oravang van de
verzekeringsregulering (paragraaf 5.3.3.1).''"' In paragraaf 5.3.3.2 zal aandach
worden besteed aan een onderzoek naar de mate van productdifferentiatie biimende
autoverzekeringsmarkt in Duitsland en Engeland. '**° In paragraaf 5.3.4 zullen de
resultaten van beide studies worden becommentarieerd.

5.3.3.1. Ongevalsstatistieken in Duitsland en Engeland

In het onderzoek van Adams wordt, in het kader van een vergelijking van de vera-
keringsmarkten in Duitsland en Engeland, gebruik gemaakt van een aantal ongevals-
statistieken. "*' Deze hebben globaal betrekking op de periode 1970-1979 en zijn •
tabel 3 weergegeven. Ten behoeve van de actualiteit en de overzichtelijkheidzijnm
deze tabel eveneens de cijfers voor 1992 opgenomen.'*"

1459. Adams, Gefthrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 246-254; Finsinger, Hammond »
surance: Competition or Regulation?, p. 108-110. 104-123»

1460. Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 73-SA P̂  ^
p. 140-166; Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 81-121; Finsinger, in The Econonu
ance Regulation, p. 118-138.

1461. Adams, Gefährdungs- und Verschuldenshaftung, p. 246-247. • Europe ami
1462. De cijfers voor 1992 zijn ontleend aan Statistics of Road Traffic Accidents in .

America, 1995, p. 11-12 en p. 98-105. Hierbij geldt ten aanzien van Duitslan
•'vw-v 1992 betrekking hebben op Oost- en West-Duitsland gezamenlijk, ditin*J

eenwording van 1990. Ten opzichte van 1990 is in verhouding tot de dne v
sprake van een relatief lichte stijging van het aantal verkeersdoden.
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Tabel3

Lud

Duitsland

daling in %
to.v. vorig jaar

Engeland

daling in %
to.v. vorig jaar

Aantal verkeersdo-
den per 100.000 in-

woners

1970

31,8

13,9

1979

21,6

32

11,7

15,8

1992

13,1

39,4

7,7

34,2

Aantal verkeersdoden
per 100 miljoen auto-

kilometers

1970

8,3

3,7

1979

4,1

50,6

2,4

35,1

1992

2,0

46,3

1,1

54,2

Aantal verkeersdoden
per 10.000 motor-

voertuigen

1970

11,5

5,0

1979

4,7

59,1

3,4

32

1992

2,9

38,3

1,7

50

Aande hand van tabel 3 kan worden berekend dat tussen 1970 en 1992 het aantal
verkeersdoden per 100.000 inwoners in Duitsland en Engeland met respectievelijk
58,9% en 44,6% is gedaald. Het aantal verkeersdoden per 100 miljoen autokilome-
ten (vrachrwagens, bussen en personenauto's) daalde in Duitsland tussen 1970 en
1992 met 75,9% en in Engeland met 70,3%. Het aantal verkeersdoden per 10.000
motorvoertuigen, ten slotte, vertoonde tussen 1970 en 1992 in Duitsland en Enge-
land een daling van respectievelijk 74,8% en 66%.

Deze cijfers tonen aan dat het aantal dodelijke verkeersongevallen, gemeten naar
inwoners, autokilometers en aantal motorvoertuigen, in zowel Duitsland als Enge-
land tosen 1970 en 1992 relatief gezien sterk is gedaald. Toch blijkt uit de absolute
cijfers dat de kans om bij een verkeersongeval (dodelijk) letsel op te lopen in Duits-
land nog altijd groter is dan Engeland. Door Finsinger e.a. wordt in het kader van
bunonderzoek verwezen naar ongevallencijfers uit 1982. Hieruit blijkt dat het aantal
verkeersongevallen met letsel in Duitsland 358.700 en voor Engeland 256.000 be-
«roeg. Per 1000 inwoners was dit aantal respectievelijk 5,84 en 4 ,57 . ' "" Het totaal
<antal verkeersdoden bedroeg in 1982 in Duitsland (11.600) bijna 100% meer ten
«Pachte van Engeland (5.900).'*"

E f Jüf

'«*•' V ^ T ^ T ™ ' ' ""* "*"*' ""*""""= Competition or Regulation?, p. 109."""*
PII «m -ekening houdend met de Duitse eenwording, voor Duitsland

•net letsel), 4,9 (per 1000 inwoners) en 10.631 (verkeersdoden) en
Elm»», ^ x, J"" ""•'"• 239675, 4,2 en 4.379. Zie Statistics of Road Traffic Accidents in
t-rope «" North America, 1995, p. 8-9,11-12 en 106-108. > -v .«,* • • ; . , , •
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Over de oorzaken van deze verschillen in ongevallencijfers bestaat ech
eenstemming. De ongevalsratio, in de tijd bekeken, is in Duitsland weliswaTlT
dan in Engeland, maar dit wil niet zeggen dat er in Duitsland bijvowbeeld^
tweemaal zoveel op een autoverzekeringspolis wordt geclaimd dan in E I
Finsinger e.a. suggereren dat de verschillen deels kunnen worden verklaaXitt
afwezigheid van een maximumsnelheid in Duitsland, maar het ligt volgens hen '
ker niet aan het onveranderlijk beleefde karakter van de Engelsen."" Adams en F
singer verwijzen naar onderzoek, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen em
aantal factoren die de verkeersveihgheid kunnen beinvloeden. Deze factoren haddeu
betrekking op de veiligheid van de wegen, de veiligheid van de auto's en anders
maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Uit deze vergelijkende stodie
kwam naar voren dat geen van de genoemde factoren een verklaring kon geven voor
de verschillen in ongevalsstatistieken tussen Duitsland en Engeland. "**

Adams stelt dat sommige verschillen tussen de ongevallencijfers in Duitsland en
Engeland mogelijk kunnen worden verklaard uit de werking van de verzekerings-
markten in beide landen. De Engelse verzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door een
hoge mate van concurrentie, waarbij ten gevolge van een verfijnd systeem van risi-
coclassificatie, de premie zoveel mogelijk is afgestemd op het individuele ongevat
risico. De Duitse verzekeringsmarkt wordt door overheidsregulering bemvloed, waar
ten aanzien van de risicodifferentiatie bij de autoverzekering een vast omlijnd sys-
teem wordt gehanteerd, zodat weinig ruimte overblijft voor een verdere differentia-
tie. Adams geeft echter aan dat de sterk gereguleerde verzekeringsmarkt in Duits-
land slechts een van de mogelijke oorzaken is voor het hoge aantal verkeerssiachtof-
fers. Naar zijn inzicht is een meer omvattend rechtseconometrisch onderzoek nood-
zakelijk om de werkelijke effecten van verzekeringsregulering op het aanta! vtr-
keersslachtoffers te kunnen toetsen.'""' . ,.,,.,,

: •. . r -. ' * • * . " ' •• I ' - ! ^ ' - i fiJ

5.3.3.2. Productdifferentiatie binnen de markt voor autoverzekering in Engelande».

Duitsland ,

In het onderzoek van Finsinger e.a. worden een aantal toetsingsvariabelen gebi*
om de mate van efficientie van de verzekeringsmarkt in Duitsland en Engelan
bepalen. In het kader van de economische analyse van verzekeringsmarlcten isec
vooral de vraag van belang of concurrentie dan wel regulering tot een beter

1465. Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 108-^
1466. G. Grosse-Bemdt, G. Weissbrodt und G. Zimmerman, Vier-Länder Vergleic

der Strassenverkehrssicherheit, Japan, Grossbritannien, Niederlande, Bun°r^
• land, Köln, Bundesanstalt für Strassenwesen, 1981, p. 55-62 in Adams, Oe ^

schuldenshaftung, p. 248 en Finsinger, Hammond and Tapp, Insuranc .
Regulation?, p. 109.

1467. Adams, Geßhrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 248-254.
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tie van verkeersongevallen kan leiden. In het onderzoek van Finsinger e.a. wordt
direct antwoord gegeven. •- . - - - » . , - , . ,

Fen aspect uit het onderzoek van Finsinger dat voor de economische analyse van
vercekeringsmarkten van belang kan zijn heeft betrekking op de mate van product-
differentiarie binnen de autoverzekering in Engeland en Duitsland. Tussen Engeland
en Duitsland bestaan voor wat betreff de toepassing van risicodifferentiatie binnen
de autoverzekering belangrijke verschillen, die verband houden met de invloed van
regulering op de materiele invulling van de autoverzekering. Deze verschillen zullen
hier worden uitgewerkt.

533.2.1 Risicodifferentiatie in Engeland ' : • , • .

In Engeland wordt ten behoeve van het differentieren naar risico's door de meeste
autoverzekeraars gebruik gemaakt van een viertal centrale classificatievariabelen,
namelijk dekkingsniveau, persoonlijke eigenschappen van de autobestuurder (WA),
de eigenschappen van het verzekerde voertuig (casco) en de plaats waar het voertuig
staat geregistreerd.'*" Alleen bij de cascodekking kan een eigen risico worden over-
eengekomen.'**'

Met betrekking tot de persoonlijke eigenschappen van de autobestuurders wordt
binnen de aansprakelijkheidsdekking door de meeste verzekeraars gedifferentieerd
naar leeftijd, schadeverleden en beroep van de polishouder. Het geslacht wordt veel-
al niet als een differentiatievariabele gebruikt. Bij de differentiatie naar leeftijd gel-
den 9 categorieen, waarbij met name jonge autobestuurders, globaal tot 30 jaar, als
een hoog ongevalsrisico worden ingeschaald. Aan hen wordt in sommige gevallen
een verplicht eigen risico opgelegd.'*™ Bij de berekening van het schadeverleden
(ook bij casco) wordt het aantal jaren sinds de laatste schadeclaim, 'no-claim dis-
count', als uitgangspunt genomen. Voor de ex post bepaling van dit schadeverleden
wordt gebruik gemaakt van een BMS-regime.""' Naast het schadeverleden wordt
door de autoverzekeraars eveneens rekening gehouden met verkeersovertredingen
van de polishouder. Daarbij wordt, afhankelijk van het aantal strafpunten, een pre-
mietoeslag opgelegd. Met betrekking tot het beroep van de autobestuurder geldt dat

Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 73.
Tapp in The Economi f I R l i 8 i i HTapp, in The Economics of Insurance Regulation, p. 48-49; Finsinger, Hammond and Tapp, In-
surance: Competition or Regulation?, 74-75.

Daamaast geldt dat het voor autobestuurder van beneden de 25 jaar onmogelijk is om een verze-
cnng af te sluiten voor bijvoorbeeld een Sportwagen. Dit wordt als een dermate hoog ongevals-
ico beschouwd dat hiervoor een exceptionele premie gevraagd moet worden. Weigering van

''• d e l i - ^ ' ' ^ ' ^^™keringspolis leidt volgens Adams tot een kostenbesparing en heeft een dui-
'^1- Dez ' "™"™"^ '^ ' - Zie Adams, Gefthrdungs- und Verschuldenshaflung, p. 252.

toe ' ° T ' *""'*'''''' ' ' Premieklassen oplopend van 35% in klas 1 naar 100% in klas 7, met als
«Mgsklasse 6 (80% premie). Zie Lemaire, JRI, 1988, p. 679-681. , . ,-,. , ,,«,.•
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bijvoorbeeld een sporter of een kunstenaar als een hoger oneevakri«;,.
geschaalddaneenambtenaar.'*" * aisnsico worden*

Wat betreft de eigenschappen van het verzekerde voertuig worden, voomameliv
het kader van de cascodekking, 9 categorieen onderscheiden. Op basis van de bs!
van reparatie, de nieuwwaarde en de prestaties van de auto, wordt het voernd
rangschikt en ingedeeld in een van deze 9 categorieen. Bij de leeftijd van het te\o
zekeren voertuig geldt dat de waarde van de auto daalt naarmate de leefnjd t»
neemt. Bij deze vorm van risicodifferentiatie wordt derhalve niet naar de veiliehejd
van de auto gekeken. '*"

Een laatste vorm van risicodifferentiatie, die zowel binnen de WA-dekking als de
cascodekking van belang is, hangt samen met de regio of plaats waarbinnen ha
voertuig staat geregistreerd. Hierbij worden 7 zogenaamde risicoregio's onder-
scheiden. Deze lopen uiteen van Centraal-London, een regio met een verondersteki
hoog ongevalsrisico, tot de dunbevolkte landelijke gebieden, waarbinnen het ongt-
valsrisico lager is.'*™ ,. ^ . „ , . , , , , , . ^, .......

Finsinger e.a. concluderen dat de hoge mate van risicodifferentiatie die Engek
autoverzekeraars hanteren verband houdt met de sterke concurrentie op de verzekt-
ringsmarkt. Volgens hen zal een verzekeraar die binnen een concurrerende nub
onvoldoende differentieert op termijn alleen de siechte risico's overhouden. Fins»
ger e.a. gaan uit van de veronderstelling dat de kosten laag zijn, zodat een optimal
niveau van risicodifferentiatie kan worden bereikt. Daarmee wordt een proces \«
anti-selectie vermeden.'*^

533.2.2 Regulering van de verzekeringsvoorwaarden in Duitsland

In Duitsland wordt de premie binnen de autoverzekeringspolissen, die verregari
zijn gestandaardiseerd,'*™ gedifferentieerd naar objectieve maatstaven die betrek-
king hebben op auto en bestuurder. Bij de verplichte aansprakelijkheidsverzekaffl

1472. Tapp, in The Economics of Insurance Regulation, p. 50; Finsinger, Hammond ^ " *
ance: Competition or Regulation?, p. 75-76; Adams. Gefahrdungs- und VerschuldeMaw

251-252. H Tu» b»

1473. Tapp, in The Economics of Insurance Regulation, p. 50; Finsinger, Hammond and «Pf>>
ance: Competition or Regulation?, p. 77. HimlTipp̂

1474. Tapp, in The Economics of Insurance Regulation, p. 50-51; Finsinger, Hammon
surance: Competition or Regulation?, p. 77.

1475. Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 73- ^ ^ ^ j
1476. Op basis van paragraaf 8-11 PflVersG is de tariefstructuur vastgelegdin paragn«' ^

'Verordnung über die Tarife der Kraftfahrtversicherung ^ " ^
Versicheningsmärkte, p. 65; Bäumer, Hat das deutsche KrafMahrzeug-
System eine Zukunft?, p. 49.
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r motomjtuigen'*" wordt in dat kader gebruik gemaakt van vier variabelen, na-
™Tk het dekkingsniveau, het vermögen van de automotor, de woonplaats en het
" 1 ygji je eigenaar van het voertuig en, in het kader van een ex post controle,
het schadeverleden van de pohshouder.

Bij het dekkingsniveau kan door een autobestuurder worden gekozen tussen 1 mil-
joen DM, 2 miljoen DM en een onbeperkte dekking.""' Met betrekking tot het ver-
mögen van de motor wordt onderscheid gemaakt naar 11 categorieen, waarbij geldt
dat hoe krachtiger de motor hoe hoger de premie. Voor de bepaling van de woon-
plaats van de autobestuurder wordt gebruik gemaakt van 6 zogenaamde regionale ri-
sicoklassen, waarbij regionale verschillen in ongevalsfrequentie tot uitdrukking ko-
men in de premie. Bij een autobestuurder die in een dunbevolkte regio woonachtig is
wordt bijvoorbeeld een laag ongevalsrisico verondersteld, waardoor deze bestuurder
een overeenkomstig lagere premie betaalt. Ten aanzien van het beroep van de auto-
bestuurder gelden in beginsel drie categorieen, namelijk ambtenaren, agrariers en al-
le andere beroepen.'^" Ten slotte is, in het kader van een (ex post) controle van het
schadeverleden van de polishouder, een BMS-regime van toepassing.''*"

Finsinger e.a. stellen dat de Duitse autoverzekering een homogeen product is, waar-
binnen weinig risicodifferentiatie mogelijk is. Deze standaardisatie van verzeke-
ringscontracten zal volgens hen leiden tot een vermindering van de prikkels van zorg
bij de verzekerde. In de eerste plaats kan een potentieel verzekerde slechts kiezen uit
drie dekkingsniveaus. Daarnaast is geen eigen risico of een vorm van medeverzeke-
ring mogelijk. Deze laatste twee instrumenten zijn volgens Finsinger e.a. echter bij

M77. Bij een eerste partij cascoverzekering worden de premietarieven bepaald aan de hand van para-
graaf 12 van de 'Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung'. Daarbij gelden 31 ty-
pe auto's, twee dekkingsniveau's, vier vormen van eigen risico en 11 no-claim kortingsklassen
varierend van 40% tot 125%. Zie Stiefel und Hofmann, Kraftfahrtversicherung, p. 12-16 en p.
584-596; Finsinger Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 79.

1*78- Finsinger, in The Economics of Insurance Regulation, p. 114-116; Finsinger Hammond and
Tapp, Insurance: Competiton or Regulation?, p. 77-79. Finsinger, Versicherungsmärkte, p. 65.
Paragraaf 8,2 TVO. Deze 'onbeperkte' dekking bedraagt 7,5 miljoen DM en wordt door het me-
rendeel van de Duitse autobestuurders gekozen. Zie Schlesinger and Graf Von Der Schulenburg,
JRI, 1993, p. 599; Prölss, Versicherungsaufsichtsgesetz, p. 261-262; Bäumer, Hat das deutsche

1 "*^^™"g-Haftpflichtversicherung-System eine Zukunft?, p. 43-45.
^ • oor taxichauffeurs, rijschoolhouders, buschauffeurs, eigenaren van leaseauto's en vrachtwagen

Chauffeurs gelden echter weer speciale tarieven. Zie Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance:
competition or Regulation?, p. 92, noot 2; Finsinger, in The Economics of Insurance Regulation,
P-157,nootlO.

uhuT*"*' "**' " ^ ' ^ ^ ™ ~ ^ ' •" de jaren '80 van de vorige eeuw bestond het Duitse BMS
2oov •'"*""*''"*"' ***^'J <*e premie opliep van 40% in klas 1, via 100% in klas 13, naar

" riierv"'" l*"™*'***' ^ . De toegangsklasse was 14 (premie 125%), tenzij minder dan drie jaar

eeuw*"1?''" ^ ' *"* ' *°'** '°*Bangsklasse 15 (premie 175%). Begin jaren '90 van de vorige
son is" .**"*' Premieklassen uitgebreid tot 22, waarmee de te betalen premie overeenkom-

8 sgewyzigd. Zie Umaire, Bonus-Malus Systems, p. 140. ) • • - - :



uitstek geschürt voor een controle van het morele risico. Bij de toepas
BMS wordt weliswaar de mogelijkheid tot een klein eigen risico geboden"̂  ^
regeling is uniform zodat consumenten geen keuze kunnen maken

bd i en tmseneenW
of een laag bedrag aan eigen risico. Na een verkeersongeval dient de polishoud
besluiten of hij de schade zelf betaalt of dat hij de schaderegeling aan zijn ve "b
raar overlaat. In het laatste geval daalt de polishouder op de BMS-ladder B
schadeclaim die minder bedraagt dan 1.000 DM is de verzekeraar verplicht 1 *
polishouder te wijzen op zijn recht om de schade, met behoud van de bonus zelf K
betalen.

In de tweede plaats geldt volgens Finsinger e.a. de eis dat alle verzekeraarseenimi-
form schema van risicodifferentiatie dienen toe te passen. Bij deze vorm van risico-
differentiatie worden bijvoorbeeld variabelen, zoals leeftijd, het aantal afgelegde au-
tokilometers of het aantal verkeersovertredingen, genegeerd. Door een dergelijk uni-
form schema ontstaat volgens Finsinger e.a. de situatie, waarbij siechte bestuurdm
door goede bestuurders worden gesubsidieerd en een zorgvuldige verkeersdeelnemer
onvoldoende wordt beloond, terwijl een onzorgvuldige verkeersdeelnemer onvol-
doende wordt gestraft.'''*"'

5.3.4. CoHCM/re/rt/e versus regw/enng CTZ rfe prevewrie van

Uit het voorgaande kan in de eerste plaats worden opgemaakt dat op basis van <k
ongevalsstatistieken het aantal verkeersongevallen in Duitsland, ondanks een steds
daling tussen 1970 en 1992, op een hoger niveau ligt dan in Engeland. In de tweede
plaats is gebleken dat autoverzekeraars in Engeland, mede als gevolg van de concur-
rentie, gebruik maken van een groot aantal differentiatie variabelen om de premie zo
optimaal mogelijk af te stemmen op het individueel ongevalsrisico. In Duitsland zp
autoverzekeraars voor de toepassing van risicodifferentiatie gebonden aan wettenjk
geformuleerde richtlijnen, waardoor een minder actuarieel juiste premie kan worda
vastgesteld.'"*"

In het kader van de economische analyse van verzekeringsmarkten is de vraag«
belang de vraag in hoeverre concurrence dan wel regulering tot een betere prtve
van verkeersongevallen kan leiden. Uit het voorgaande onderzoek kan geen
verband worden aangetoond tussen de mate van concurrence en het aanta ver
ongevallen. De statistische cijfers geven aan dat in Engeland sprake is van

1482. Zie Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 91. . Hammond •!
1483. Finsinger, in The Economics of Insurance Regulation, p. 115-116; ^ ' " B ^ . ^

Zi k A
Finsinger, in The Economics of Insurance g p
Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 78-81; Zie ook Adams, ^
Verschuldenshaftung, p. 275-299 voor een rechtseconometrische analyse van
zen tengevolge van prijs- en winstregulering in de markt voor autoverzekeni*

1484. Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation., p-



f laag aantal verkeersongevallen en verkeersdoden in verhouding tot Duitsland.
njt verschil kan volgens Adams mogelijk worden verklaard uit de werking van de
vercekeringsmarkt in beide landen, maar een direct verband tussen de regulering van
d Duitse verzekeringsmarkt en het relatief hoge aantal verkeersslachtoffer kon door
hem niet worden aangetoond. Naar zijn inzicht is een meer omvattend rechtsecono-
metrisch onderzoek nodig om de werkelijke effecten van verzekeringsregulering op
het aantal verkeersslachtoffers te kunnen toetsen."*"

In de theorie is gesteld dat verzekeraars, tengevolge van de afwezigheid van volledi-
ge informatie omtrent het individuele ongevalsrisico, mechanismen nodig hebben
omhetmorele risico en het proces van anti-selectie te kunnen controleren. '*** Een
van de remedies tegen een proces van anti-selectie is het differentieren van onge-
valsrisico's. Daarbij geldt dat hoe verfijnder de differentiatie des te kleiner de kans
dat zieh een proces van anti-selectie voordoet. Verzekeringsvoorwaarden zijn vol-
gens Finsinger e.a. onlosmakelijk verbonden met een effectieve risicoclassificatie,
waarbij gedifferentieerde verzekeringsvoorwaarden leiden tot gedifferentieerde on-
gevalsrisico's. In Duitsland wordt bijvoorbeeld, met een beroep op de rechtvaardig-
heid en op het solidariteitsbeginsel, gelobbyd (meestal door belangengroepen die
opkomen voor de bescherming van de consument) voor gestandaardiseerde verzeke-
ringsvoorwaarden ongeacht het individuele risico. Volgens Finsinger e.a. kunnen
premies die zijn afgestemd op het individuele ongevalsrisico echter prikkels afgeven
tenbehoeve van een preventie van verkeersongevallen en derhalve tot een verminde-
ring van de totale ongevalskosten leiden. Finsinger e.a. verwijzen naar de Engelse
autoverzekeraars die, om voorzichtig rijgedrag te be vorderen, de premie verhogen
bij verkeersovertredingen. Daarnaast kan de premie worden aangepast aan het auto-
gebruik (activiteitsniveau), waarmee een hoog ongevalsrisico kan worden vermeden.
Met een meer verfijnde risicodifferentiatie en de toepassing van voornoemde pre-
mieaanpassingen, kan derhalve niet alleen het proces van anti-selectie maar ook het
probleemvanmorele risico worden gereduceerd. '""„ . , - . . , ^ , , , ^ . , . ,

Finsinger e.a. besteden in him onderzoek nog aandacht aan de vraag of het verplichte
krakter van de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen noopt tot een re-
guenng van de premie. Een argument hiervoor is dat de overheid moet garanderen

teendergelijke verzekering bescbikbaar is, waarbij autoverzekeraars geen poten-
^everzekd mögen weigeren. Een door de overheid ingesteld orgaan dient ver-^ g g

e premie ex ante goed te keuren en ervoor te zorgen dat een autoverzekeraar ie-
"bedient, een verplichting derhalve tot het verlenen van een dienst."*®

Verschuldenshaftung, p. 248-254.
t k 6

; :P i.

u *"<* "^PP. Insurance: Competition or Regulation?, p. 176-177. z
Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p. 144.



Finsinger e.a. vinden deze argumentatie niet overtuigend. In Duitsland di
voorbeeld alle auto's voorzien te zijn van een autoveiligheidsgordel- toch "H
prijs van een dergelijke veiligheidsgordel niet gereguleerd. Het verschil meton'*
toverzekering is echter dat de prijs van de laatste afhankelijk is van het individil
ongevalsrisico, waardoor volgens hen meer redenen zijn voor dirTerentieringdanb
autoveiligheidsgordels. Volgens Finsinger e.a. is bij een autoverzekering zonfc
premieregulering het ongevalsrisico bijna altijd definieerbaar. Zij geven daarbij het
voorbeeld van een 18-jarige autobestuurder die een sportauto wil verzekeren Wan.
neer het onmogelijk zou zijn om deze auto tegen een gematigde premie, of zelfe le-
gen een hoge premie te verzekeren, zal hij de sportauto mogelijk moeten opgeva
voor een minder snelle auto.'**' Volgens Adams zal weigering van een dergelijke
verzekeringspolis een preventief effect hebben en binnen leiden tot een kostenbe-
sparing.'*'" ; ? r i - ! • , • >

Finsinger e.a. venvijzen in dit verband naar de ervaring in Engeland, waarookvoor
de slechtste ongevalsrisico's verzekeringsdekking voorhanden is. Deze zijn onder-
gebracht bij gespecialiseerde verzekeraars die een hoge premie vragen. Daanmsi
geldt in Engeland ten aanzien van de autoveiligheidsgordel geen prijsregulering,
maar ligt de nadruk op kwaliteitscontrole met behulp van een veiligheidsstandaard.
Volgens Finsinger e.a. kan bij een verplichte autoverzekering ook worden volstti
met een kwaliteitscontrole. Met behulp van het vereiste van een rrunirnurnkapitaalei
solvabiliteitsregulering worden consumenten naar hun mening effectief beschermd
tegen een eventuele insolventie van een verzekeraar. Daarenboven is volgens to
geen verdere premieregulering noodzakelyk.'* '

6. Conclusie: autoverzekering en de preventie van
v e r k e e r s o n g e v a l l e n •<•••; •'•• >'• • -- |

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre een verzekeraar via de polisvoorwaarta
zowel ex ante als ex post invloed kan uitoefenen op het gedrag van de verzekenfe
Daarbij is nagegaan hoe in Noord-Amerika en een aantal landen in Europa, via»
ex ante risicodifferentiatie en een ex post premieaanpassing (BMS), de «"«">««
het morele risico gestalte krijgt. Verder is aandacht besteed aan de " " 8 ° ' * '
currentie binnen dan wel de regulering van de verzekeringsmarkt van invloe BJ
de controle van het morele risico, de differentiering van ongevalsrisico's en de F
ventie van verkeersongevallen. ^^

1489. Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation?, p_ •
1490. Adams, Gefahrdungs- und Verschuldenshaftung, p. 252, verwijzend naar de ^ J

waar het voor een autobestuurder beneden de 25 jaar onmogelijk is om een v

te sluiten voor een Sportwagen. ^ 144-145.
1491. Finsinger, Hammond and Tapp, Insurance: Competition or Regulation., P-
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aanleiding van deze analyse kan in de eerste plaats worden gesteld dat niet in
llTonderzochte rechtsstelsels de omvang van de ex ante risicodifferentiatie gelijk

* 'in Noord-Amerika wordt bijvoorbeeld, afhankelijk van de mate van verzeke-
* esregulering,"'" gebruik gemaakt van een groot aantal classificatievariabelen. In
fconderzochteEuropese landen is de ex ante risicodifferentiatie minder omvangrijk,
hoewel Engeland, Nederland en in mindere mate Frankrijk hierop een uitzondering
vormen. De vraag in hoeverre een ex ante risicodifferentiatie van belang is voor een
controle van het morele risico ofwel voor het vermijden van een proces van anti-
selectie kon niet direct empirisch worden beantwoord. '* j> °

In de tweede plaats kan worden gesteld dat in Noord-Amerika ten aanzien van een
ex post controle van het morele risico geen vastomlijnd classificatiesysteem wordt
toegepast. Autoverzekeraars werken vooral met toeslagen op de premie ('merit ra-
ting') in reactie op een door de polishouder veroorzaakt verkeersongeval of een door
hembegane verkeersovertreding. Deze toeslagen kunnen flink oplopen, afhankelijk
van het aantal verkeersovertredingen en verkeersongevallen. In Europa wordt ten
behoeve van een ex post premieaanpassing gebruik gemaakt van een bonus-malus
systeem, dat van land tot land verschilt. In alle besproken BMS-regimes wordt ech-
ter gebruik gemaakt van een vast aantal premieklassen, waarbinnen een polishouder,
afhankelijk van de omvang van de ex ante risicodifferentiatie, wordt ingedeeld. De
ex post premieaanpassing binnen het BMS is enkel gebaseerd op het aantal schade-
claims van de polishouder. .. ..-..-.- -..„.. ,- . . . . . • ..• . . . . , „ :

In de derde plaats is in dit hoofdstuk onderzocht welke invloed regulering dan wel
concurrentie kan hebben op de differentiering van ongevalsrisico's en de preventie
van verkeersongevallen. In Noord-Amerika is de regulering van de verzekerings-
markten voornamelijk een taak van de statelijke overheden, waardoor de omvang
van de verzekeringsregulering van Staat tot Staat kan verschillen. Binnen de verzeke-
nngsmarkt van Massachusetts bijvoorbeeld is de controle van zowel de markt zelf
als van de verzekeringsvoorwaarden geheel in handen van de overheid. In een ver-
gelijkende analyse van de Engelse en Duitse markt voor autoverzekeringen is gecon-
stateerd dat in beide landen sprake is van een strikte solvabiliteitsregulering om de
polishouder tegen faillissementen van zijn verzekeraar te beschermen. Ten aanzien
van de verzekeringsvoorwaarden kan de Engelse markt als concurrerend worden be-
schouwd, terwijl in Duitsland sprake is van door de overheid opgelegde uniforme
™rcekeringscontracten

ta Massachusetts geldt bijvoorbeeld een wettelijk beperkte toepassing van risico-difierentiatie.

I493 Zie s " •""Sraaf 5-2.3 van dit hoofdstuk.
' P- 91-103, die alleen aantoonden dat bepaalde risico-

zoals leeftijd, geslacht en woonplaats, effectieve instrumental kunnen ziin voor de
NS van de omvang van de premie.
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De strikte verzekeringsregulering in Massachusetts en in Duitsland beperktd
verzekeraars in hun vrijheid om een optimale ex ante risicodifferentiatie ' *

D t k k k i d l i
entiatie toe

sen. Daarnaast kunnen verzekeraars ook niet onderling concuneren OD d " **
de autoverzekering. •••'••• ' • -^ J ,v .TV. ri,. ->;, Pjsvan

Hoewel het gepresenteerde empirisch onderzoek geen direct anrwoord heeft kunnei
geven op de centrale vragen van dit hoofdstuk, zal aan de hand van de beschritving
van de werking van de autoverzekering in een aantal landen toch een aanta! conclu-
sies worden geformuleerd.

In de eerste plaats geldt dat ter vermijding van een proces van anti-selectie een ver-
fijnde ex ante risicodifferentiatie gewenst is. Hoe meer classificatievariabelen daar-
bij worden gebruikt des te beter de premie kan worden afgestemd op het individuele
ongevalsrisico. Wanneer, zoals in Duitsland en Frankrijk, bijvoorbeeld geen gebmik
wordt gemaakt van de leeftijd als differenriatievariabele dan kan de siruatie ontstaan
waarbij een autobesruurder van 22 jaar in dezelfde premieklasse wordt ingedeeldals
een ervaren bestuurder van 40 jaar. Dat is minder wenselijk nu empirisch ondenoek
heeft aangetoond dat autobestuurders beneden de 25 jaar gemiddeld genomen een
hoger ongevalsrisico vormen dan bestuurders van boven de 30 jaar. '^

In de tweede plaats dient voor een effectieve controle van het morele risico niet en-
kel gebruik te worden gemaakt van het aantal schadeclaims, maar kan het ook van
belang zijn om rekening te houden met het aantal verkeersovertredingen en de on>
vang van de schade die door de polishouder is veroorzaakt. Bij beschouwingvaneei
aantal BMS-regimes blijkt verder dat het aantal malusklassen niet opweegt tegen bei
aantal bonusklassen. '*" Dit heeft er mede toe geleid dat een meerderheidvandepfr
lishouders zieh in de laagste premieklassen van een BMS bevindt. Tot slot dieffl
te worden geconcludeerd dat de werkelijke effecten van een BMS-regime op de pre-
ventie van verkeersongevallen onduidelijk zijn, ' ' '" zodat verder onderzoek daarom-
trent nodig is. .-...•..,.. ._•. . , .; o/«,.

Een derde conclusie, ten slotte, heeft betrekking op de invloed van verzekerings-
regulering op de werking van de verzekeringsmarkt, de controle van het morele ns-
co en de differentiatie van ongevalsrisico's. Uit de beschrijving van de verzdo-
ringsmarkten in de Amerikaanse Staat Massachusetts en Duitsland kan worden cp
gemaakt dat premieregulering de verzekeraars belemmert in de controle van^
morele risico. In Engeland, daarentegen, is ten aanzien van de verzekenng

1494. Spahrand Escolas, JRI, 1982, p. 91-103. Zicdaaroverookparagraaf3.2vanhoo
1495. Binnen het Nederlandse BMS is bijvoorbeeld sprake van twee premieklassen WM

der 100% of meer premie betaalt. Zie Lemaire, JRI, 1988, p. 675.
1496. Lemaire, Bonus-Malus Systems, p. 13-17; Lemaire, JRI, 1988, p. 662 en 6M>-
1497. OECD-rapport, 1990, p. 36.
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den sprake van concurrenrie tussen de autoverzekeraars, die daardoor worden
edwongen een meer verfijnd systeem van risicodifferentiatie toe te passen. Het is

verier opvallend dat in de vergelijking tussen de Engelse (concurrenrie) en Duitse
(premieregulering) verzekeringsmarkt, het aantal verkeersdoden in Engeland relarief
laeer ligt dan in Duitsland. Naar aanleiding hiervan wordt door een enkele auteur
eesuggereerd dat een gereguleerde verzekeringsmarkt tot meer verkeersongevallen
leidt en dat concurrenrie binnen de verzekeringsmarkt van belang is voor de preven-
tie van verkeersongevallen. Een direct verband tussen verzekeringsregulering en de
preventie van verkeersongevallen kon echter niet worden aangetoond. •„

: X : .V '
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Hoofdstuk 12: De empirische toetsing van veiligheids- ;n -•
regulering in het verkeer ^ ' ^ ' " - " f ^

In hoofdstuk 10 en 11 is beschreven in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht en de
vazekering het gedrag van een verkeersdeelnemer op enigerlei wijze kunnen be'in-
vloeden. De centrale probleemstelling van dit onderzoek omvat echter de vraag wel-
ke combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering tot een
optimale preventie van verkeersongevallen leidt. In dit hoofdstuk zal daarom de re-
gulering van veiligheid in het verkeer, empirisch worden geanalyseerd.

In hoofdstuk 7 zijn drie theorieen van overheidsregulering beschreven, namelijk de
public interest' theorie, de 'private interest' theorie en de theorie van veiligheids-
regulering binnen het ongevallenrecht. Binnen de 'public interest' theorie is onder-
zocht welke mogelijkheden de overheid heeft om, in het kader van het algemeen be-
lang, bepaalde marktfalingen te corrigeren. '*'* Bij de analyse van de 'private interest'
theorie is gesteld dat de politieke besluitvorming, bijvoorbeeld met betrekking tot
veiligheidsregulering, wordt beinvloed door belangengroepen binnen de samenle-
ving, die door middel van lobbying voor hen voordelige wetgeving tot stand trachten
te brengen. Ten slotte is onderzocht of met behulp van veiligheidsregulering een
betere preventie van verkeersongevallen kan worden bereuet dan met het aansprake-
lijkheidsrecht, of dat een combinatie van beide instrumenten nodig is voor een opti-
maalresultaat."°°

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een aantal speeifieke beleidsaspecten van
veiligheidsregulering, die vooral betrekking hebben op de veiligheid in het verkeer.
Dit betekent dat empirisch onderzoek zal worden beschreven, waarin wordt getoetst
hetgeen binnen de theorie van de veiligheidsregulering in enge zin is opgemerkt.
Daarbij is aan de hand van een aantal criteria onderzocht in hoeverre veiligheidsre-
gulering een effectief instrument is om het gedrag van verkeersdeelnemers te sturen
radaarmee een optimale preventie van verkeersongevallen te bereiken.'*" De cen-
jrale vraagstelling in dit hoofdstuk heeft derhalve betrekking op de effecten van vei-
igneidsregulering op verkeersgedrag, het aantal verkeersongevallen en het aantal
«rkeersslachtoffers.

1499 ^ * ™ ^ ™" hoofdstuk 7.
Paragraaf4fm 6 van hoofdstuk 7.

,jj- ? « 8 « f 3 van hoofdstuk 7.

Z'eparagraaf 3.3.2 van hoofdstuk 7.
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In paragraaf 2 zal een eerste beleidsaspect aan de orde komen, namelijk de veil
heid van de inzittenden van een motorvoertuig en de gevolgen daarvan voo b
tal verkeersongevallen en het aantal verkeersslachtoffers. Het betreft hier am r*"
heidssystemen, zoals de autoveiligheidsgordel. Daaraaast zal aandacht worden b
steed aan bepaalde passieve veiligheidsstandaarden ('passive restraints') in een uto
Deze treden automatisch in werking zodra de besruurder in het voertuig heeft olaat
genomen of wanneer hij bij een botsing betrokken raakt. Voorbeelden van deze vei-
ligheidsstandaarden zijn de automatisch werkende veiligheidsgordel ('passive belf)
en de airbag.

Een tweede, aan het voorgaande verwant, beleidsaspect heeft betrekking op de dis-
cussie die met name door Peltzman'*" is ingezet. Hij steh de vraag of meer veilig-
heid voor de autobestuurder niet leidt tot een verminderde zorgvuldigheid in het ver-
keer. In paragraaf 3 zal dit zogenoemde 'Offsetting Behaviour'-probleem worden
besproken. Daarbij zullen met name de empirische effecten van veiligheidsregale-
ring op het verkeersgedrag centraal staan.

In paragraaf 4 en 5 zal aandacht worden besteed aan een tweetal aspectenvanveilig-
heidsregulering die direct betrekking hebben op de verkeersdeelname. In dat kado
zal naast het alcoholgebruik ook het effect van de invoering van een maximum-
snelheid in het verkeer aan de orde komen.

In paragraaf 6 ten slotte, wordt een onderzoek gepresenteerd waaruit zal blijkendat
lobbygroepen binnen de samenleving belang kunnen hebben bij de invoering vai
aansprakelijkheidsregels en bepaalde vormen van veiligheidsregulering in het ver-
keer.

Dit hoofdstuk zal in paragraaf 7 worden afgesloten met een aantal concluderen*
opmerkingen. ' ^

2. De veiligheid van de inzittenden van een auto

Een eerste aspect van veiligheidsregulering heeft betrekking op de aanwezigta
alsmede het gebruik van de autoveiligheidsgordel, de airbag en andere preven^
voorzieningen binnen de auto. Ten aanzien van het empirisch onderzo<* ^
zal worden gepresenteerd gaan bijna alle auteurs uit van de veronderstellr«
aanwezigheid van een autoveiligheidsgordel of een airbag de veihgheid s

1502. Peltzman.JPE, 1975, p. 677-725. firabowski BJE, 1»
1503. In dat kader kunnen de volgende studies worden genoemd: Arnould ana ur ^

p. 27-48; Evans, Ac. An. & Prev., 1986, p. 229-241; Jonah and Lawson, Ac. _

p. 433-450; Loeb, Am. Econ. Rev., 1995, p. 81-84; Mannering and Winston, .

279; McCarthy, Ac. An. & Prev., 1986, p. 425-438.
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ittenden van een auto kan verhogen.'*" Voor het onderhavige onderzoek is echter
1 de vraag van belang of deze verhoogde veiligheid ook tot minder ver-

teereslachtoffers heeft geleid. Alvorens in paragraaf 2.2 op deze vraag wordt inge-
aan, zal eerst worden onderzocht welk effect wetgeving met betrekking tot het ver-

plicht dragen van de autoveiligheidsgordel heeft gehad op het gebruik ervan door de
inzittenden (bestuurder) van de auto (paragraaf 2.1).

21. HET GEBRUIK VAN DE AUTOVEILIGHEIDSGORDEL 3h r,Kv .p.rricmjs <y f.f» o : - ^

Het kenmerkende van een autoveiligheidsgordel is dat de bestuurder een vrijwillige
Spanning moet plegen om de gordel om te doen.'*" Een aantal empirische studies
heeft aangetoond dat, ondanks de aanwezigheid ervan in het voertuig, de auto-
veiligheidsgordel door een grote meerderheid van de autobestuurders niet werd ge-
bruikt. Gedurende de jaren '70 van de vorige eeuw lag het gebruik van de autovei-
ligheidsgordel in een aantal landen globaal tussen de 10% en de 25%.""* i tvyr i,-<

Vanaf het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw werd in een groot aantal landen
het gebruik van de autoveiligheidsgordel wettelijk verplicht gesteld. De Australische
deelstaat Victoria was in 1970 de eerste jurisdictie waar een wettelijke draagplicht
werd ingevoerd. Deze wetgeving kwam mede tot stand omdat een aantal artsen met
steun van de media autobestuurders wezen op de verhoogde veiligheid van het dra-
gen van een autoveiligheidsgordel. Na de invoering van de wettelijke draagplicht
bleek dat het gebruik van de autoveiligheidsgordel onder de autobestuurders zeer
hoog was (75%) en het aantal dodelijke verkeersslachtoffers afnam (-12%). Dit was
voor andere Australische jurisdicties aanleiding om een paar jaar later eveneens tot
invoering van een wettelijke draagplicht over te gaan.'*"

In Noord-Amerika, daarentegen, werd de invoering van de wettelijke draagplicht
van de autoveiligheidsgordel gedurende de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw eer-
der vertraagd door een gebrek aan steun van belangrijke maatschappelijke groepe-
ringen op het terrein van de verkeersveiligheid. Dit had mede tot gevolg dat pas in
1984 een aantal Amerikaanse staten overging tot invoering van een wettelijke
draagplicht van de autoveiligheidsgordel.'""

- • • • ' : > • ' - - - > . • ' . ' . • ; - " » . ( ; • / , v . « \ . ^ - v v • - ' ' • • • . ' • • . ; • • / • . • - ' I -

£ie daarover onder anderen, Arnould and Grabowski, BJE, 1981, p. 27. .,-,-' -*: >
^ - tvans, Traffic Safety and the Driver, p. 219.

Arnould and Grabowski, BJE, 1981, p. 27, met betrekking tot de Verenigde Staten; Jonah and
»son, Ac. An. & Prev., 1984, p. 433-436, met betrekking tot een aantal Canadese provincies;

1507 p " ' &»n°mi<: Inquiry, 1991, p. 311, voor Nieuw-Zeeland.
• tvans, Traffic Safety and the Driver, p. 275.

J^ans Traffic Safety and the Driver, p. 251-252 en p. 275-276; Jonah and Lawson, Ac. An. &
Prev. 1984,p. 433.
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Met betrekking tot een aantal jurisdicties is het effect van deze wetgeving
gemeten, op het gebruik van de autoveiligheidsgordel onderzocht. In Canada.' !f
voorbeeld, werd de wettelijke draagplicht van de autoveiligheidsgordel in 1976'"'
gevoerd in de provincies Ontario en Quebec en in 1977 in de provincies Saskatfo
wan en British Columbia. Een onderzoek met betrekking tot de effecten van d»
wetgeving heeft uitgewezen dat het werkelijk gebruik van de autoveiligheidsgordel
gedurende de periode 1975-1982 in al deze provincies is toegenomen.'** Een aantal
jaren na de invoering van de wettelijke draagplicht bleek het gebruik van de autovei-
ligheidsgordel te zijn toegenomen tot gemiddeld 50%. Als gevolg van een intensieve
controle en het opleggen van boetes steeg het gebruik van de autoveiligheidsgordel
verder naar ongeveer 65%. In de niet-gereguleerde Canadese provincies daarente-
gen, bleef het aantal bestuurders dat de autoveiligheidsgordel gebruikte stabiel op
10%15%"'°

In tabel 1 is met betrekking tot een aantal andere jurisdicties een overzicht gegeven
van het aantal autobestuurders dat, voor en na invoering van een wettelijke draag-
plicht de autoveiligheidsgordel gebruikt. Daarnaast zijn de procentuele gevolgen
voor het gebruik van de autoveiligheidsgordel weergegeven na een striktere handha-
ving van de wettelijke draagplicht."" Uit deze tabel kan worden opgemaaktdateen
wettelijke draagplicht tot een hoger gebruik van de autoveiligheidsgordel leidt. Ea
strikte handhaving en controle van de wettelijke draagplicht zorgt daamaast voor een
additionele stijging van het aantal bestuurders dat de autoveiligheidsgordel ge-
tankt."" .:>• r - . i : : > ü ^ : ; c «

. ; • • • / : • •

:if!, 0»
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1509. Jonah and Lawson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 433-450.
1510. Jonah and Lawson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 436-437.
1511. De gegevens uit deze tabel zijn ontleend aan: Evans, Traffic Safety and the DnveM

p. 262; Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 44; M. Mackay, Sea ^
Voluntary and Mandatory Conditions and Its Effects on Casualties, in """^" 7̂8 in Ev«s,
Traffic Safety, Evans and Schwing (eds.) New York, Plenum Press, 1985, p- _ ^
Traffic Safety and the Driver, p. 262 en Dewees, Duff and Trebilcock, Ac«"«« ' ^ ,
290-291. Zie ook Plaizier, Factoren die van invloed zijn op het autogordelgeD . r

1512. Een voorbeeld van dit laatste is de Staat North Carolina waar een intensiev ^ ^
een toename van het gebruik met ruim 30%. Zie Evans, Traffic Safety an
255.



van vezV/gAeufrregw/ering in 467

Tabell
• • • ' • ' • " ' ' • • s ^

Canada (Al-
berta)

Engeland

W-Duitsland

Nederland'""

N-Amerika
(Michigan)

N-Amerika
(Illinois)

1974

20%

1975

32%

60%

1976

50%

1982

40%

1983

90%

1984

58%

60%

18%

15%

1985

92%

60%

40%

1986

27%

47%

35%

1987

74%

1988

83%

2.2. DE INVLOED VAN DE AUTOVEILIGHEID OP HET AANTAL

VERKEERSSLACHTOFFERS

Gedurende de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan naar de
effecten van een veiliger auto op het aantal verkeersslachtoffers."" In deze subpara-
graaf zal een selectie van deze studies aan de orde komen. Daarbij ligt de nadruk op
de mag welke gevolgen een verhoogde veiligheid voor de autobestuurder heeft
voor de ernst van het verkeersongeval en voor het aantal verkeersslachtoffers. Naast
het gebruik van de autoveiligheidsgordel heeft de genoemde veiligheid ook betrek-

1513. In de Canadese provincies waar een wettelijke draagplicht gold, werd in 1986 door ongeveer
68% van de autobestuurder de autoveiligheidsgordel ook daadwerkelijk gebruikt. Zie Dewees,
Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 44 .

1514. In Nederland werd in juni 1975 de wettelijke draagplicht van de autoveiligheidsgordel inge-
voerd. Het onderzoek naar het effect van de invoering van deze wettelijke draagplicht maakt on-
derscheid tussen het rijden binnen en buiten de bebouwde kom. In 1974, voor de invoering van
wetgeving, werden bij autobestuurder draagpercentages van 2 8 % buiten de bebouwde kom en
3/o binnen de bebouwde kom waargenomen. Een maand na de invoering van de wettelijke
" h u l l ! ! * ' ^ **' *"""*' *"'°b<*tuurders dat de autogordel droeg tot respectievelijk 7 8 % (bui-
oi bebouwde kom) en 6 1 % (binnen bebouwde kom). Vier maanden na invoering waren de per-

" ko t r '"* ̂ " ' ^ "ämelijk naar 6 7 % (buiten bebouwde kom) en 4 9 % binnen bebouwde
ovw p r ™ *""*" ^ draagpercentages min of meer stabiel tussen de 5 0 % en 7 0 % . Zie daar-

^ Verkeersw^' * ^ ' ° ™ ^ ^ " «nvloed zijn op autogordelgebruik, p . 1, en p . 68-69; Noordzij ,
S c h o l t e n * ! ^ " ^ ' " * ^ ™ 8 en -veiligheid, p . 15 en 28, onder verwijzing naar Amoldus en
enStollA ™ " ' 8 " e ' d en gebruik van autogordels 1984 en Scholtens, Varkevisser, Amoldus

1515. zip „ „ J ^ " * ^ 8 h e i d en gebruik van autogordels 1971-1977 .
onder anderen: Dewees , Duff and Trebi lcock, Acc i -

theDrivier 228 ' '
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king op de zogenaamde passieve autoveiligheidsstandaarden ('passive restraints'!
zoals de airbag en de automatische veiligheidsgordel.'*'* Deze zullen in
2.2.3 aan de orde komen. •***

2.2.7. £>epreve/meve e^ectew van rfe aMfovei%Aej<fcgor<fe/ in Cano<ia

Een Canadese Studie geeft naast een onderzoek naar de wettelijke draagplicht van de
autoveiligheidsgordel, een indicatie van de effecten daarvan op het aantal verkem-
slachtoffers,"" In dat kader wordt door de auteurs een vergelijking gemaakt tat
het aantal slachtoffers onder inzittenden en het aantal slachtoffers onder niei-
inzittenden van het voertuig gemeten in de periode na de invoering van de wettelijle
draagplicht van de autoveiligheidsgordel.

Voor hun onderzoek, waarvan de resultaten in tabel 3'"* zijn weergegeven, woidt
door Jonah en Lawson gebruik gemaakt van ongevalsdata uit de periode 1971-1981.
Hierbij wordt ten aanzien van de autoveiligheidsgordel onderscheid gemaakt tussen
de periode voor invoering van de wettelijke draagplicht en de periode ema.""
Daaraaast wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal verkeersslachtoffers in
provincies met een wettelijke draagplicht van de autoveiligheidsgordel en provincits
zonder dergelijke wetgeving. -,.

1516. Amould and Grabowski, BJE, 1981,p. 28 en 35. ' --
1517. Jonah and Uwson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 433-450. . ; - . : « . *
1518. De gegevens in deze tabel zijn ontleend aan Jonah en Lawson, Ac. An.

1975 en de ex P«î
1519. Voor Ontario en Quebec Staat de ex ante periode gehjk aan de jaren m . „ ante paw**

node aan de jaren 1976-1981. In Saskatchewan en British Colombia omva ^ ^ j
. ,- jaren 1971-1976 en de ex post periode de jaren 1977-1981. Zie Jonah and U

Prev., 1984, p. 444-445.
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Tabel2

Jurisdicties

Ontario

Quebec

Saskatchewan

British Columbia

Alle gereguleerde
provincies

Alle niet-geregu-
leerde provincies

Aantal verkeersdoden
onder inzittenden

ex ante

1342

1161

220

561

3284

1007

ex post

1067

1087

224

562

2940

1005

%

-20,5

-6,4

+1,8

+0,2

-10,5

-0,2

Aantal verkeersdoden
onder niet-inzittenden

ex ante

500

602

45

167

1314

362

ex post

415

523

51

191

1180

324

%

-17

-13,1

+ 13,3

+ 14,4

-10,2

-10,4

'Relative Ca-
sualty Change'

%

-13,7

-3,5

-21,7

-24,2

-10,5

n.b.

Uit tabel 2 kan worden opgemaakt dat alleen in Ontario sprake was van een relatief
scherpe daling (-20,5%) van het aantal verkeersdoden onder inzittenden; de andere
provincies kenden een minder scherpe daling of zelfs een kleine toename van het
aantal verkeersdoden onder inzittenden. Binnen de gereguleerde provincies geza-
menlijk was sprake van een daling van het aantal verkeersdoden onder inzittenden
metruim 10%, terwijl in de niet-gereguleerde provincies de daling slechts 0,2% be-
droeg. Ten aanzien van het aantal verkeersdoden onder niet-inzittenden is tussen de
vier gereguleerde provincies sprake van een scherp contrast. Terwijl in Ontario en
Quebec het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde, steeg het aantal slachtoffers
in Saskatchewan en British Columbia. Voor alle gereguleerde provincies gezamen-
lijkbedroeg de daling van het aantal verkeersdoden onder niet-inzittenden 10,2%,
vergeleken met de niet-gereguleerde provincies (10,4%) een ongeveer gelijke pro-
centueleaftiame.'""

Urtgaande van de veronderstelling dat de autoveiligheidsgordel alleen van invloed is
"P de veihgheid van de inzittenden van een auto, wordt door Jonah en Lawson een
*egingsfactor, "Relative Casualty Change' (RCC), gebruikt om een verband aan te

nen tussen het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers per jaar onder inzittenden en
e-inzittenden. De hoogte van deze RCC bepaalt het effect van de wettelijke

gpucht van de autoveiligheidsgordel. Uit deze berekening (laatste kolom in tabel

' ^ ' ' ^ " * ^ ^ ' " ^ ' P- ^5-446. Deze uitkomsten lijken deels een •offset-
disL ri " ° " ^ *"88ereren, waarbij ten gevolge van de verhoogde autoveiligheid de zorgvul-

8" ID van de autobestuurder arneemt. Zie over deze theorie verderop in paragraaf 3.



3) blijkt dat in alle provincies, met uitzondering van Quebec (-3 5%) t,
keersdoden relatief sterk is gedaald (met 13,7%, 21,7% en 24,2%)'"' **° **

Jonah en Lawson concluderen dat de wettelijke draagplicht van de am T
heidsgordel in Ontario, Saskatchewan en British Columbia heeft geleid tot <T <k
ling van het aantal verkeersslachtoffers onder inzittenden, hoewel de omvangvlde
reductie minder was dan voorzien. De provincie Quebec heeft voor wat betreft h
aantal verkeersslachtoffers het minste voordeel uit de wettelijke draagplicht van 4
autoveiligheidsgordel behaald.'"* Hoewel het (positieve) effect van een strikte pre-
ventieve controle van de wettelijke draagpiicht niet door Jonah en Lawson is onder-
zocht, wordt door hen de factor handhaving wel erkend wanneerzij stellen dat:

The seat belt laws were not as effective as they could have been had they
been adequately enforced and publicized to increase belt use by high risk
drivers. The seat belt legislation could have been more effective if they had
been enforced to attain and maintain an 80% usage rate'.""

2.2.2. /4/neriAtfany owrferzoeA: «oar ae ^ectew van

In een Amerikaans onderzoek van Evans naar de effecten van het gebruik van de a-
toveiligheidsgordel op het aantal verkeersslachtoffers, wordt gebruik gemaakt va
(ongevals)data uit de periode 1974-1983.'"* Daarbij worden door hem twee vom
van ongevalsstatistieken geanalyseerd. Een eerste serie ongevalsstatistieken bent
verkeersongevallen, waarin de bestuurder een autogordel droeg en de passagier nitt,
en waarbij minimaal een dodelijk slachtoffer viel. Een tweede serie ongevalsstaB-
tieken omvat verkeersongevallen, waarin de bestuurder en de passagier geen auto-
gordel droegen. Het totaal aantal onderzochte dodelijke verkeersongevallen bedroeg
ongeveer 30.000. Hierbij waren ruim 15.000 bestuurders (711 droegen een autogor-
del, zijnde 4,6%) en ruim 16.000 passagiers (waarvan 716 een autogordel droega,
zijnde 4,4%) betrokken. Door Evans wordt verder een onderscheid gemaakt in «a
drietal leeftijdscategorieen, namelijk 16-24 jaar, 25-34 jaar en 35+, en wordt da-
naast rekening gehouden met het aantal inzittenden in een auto.

Evans tracht in zijn onderzoek een verband aan te tonen tussen het gebruik van
autoveiligheidsgordel en het aantal verkeersslachtoffers onder inzittenden van effl
voertuig. Hieruit blijkt dat, wanneer ten aanzien van de groep inzittenden die g
autoveiligheidsgordel gebruiken een wettelijke draagplicht wordt ingevoerd, be

1521. Jonah and Lawson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 446.
1522. Jonah and Lawson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 446-447.
1523. Jonah and Lawson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 447 en 449.
1524. Evans, Ac. An. & Prev., 1986, p. 229-241.
1525. Evans, Ac. An. & Prev., 1986, p. 230-239.
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tal verkeersslachtoffers in deze groep, zonder dat zij hun verkeersgedrag anderszins
wijzigen,metgemiddeld41%zalkunnendalen.'"* „v,, .ran: X -.«V:'^<5

I en Amerikaans onderzoek van Loeb wordt eveneens getracht een verband aan te
tonen tussen de verplichte autoveiligheidsgordel en het aantal verkeersslachtof-
fers "" Deze studie heeft betrekking op de Staat Texas waar in 1985 een wettelijke
draagplicht van de autoveiligheidsgordel werd ingevoerd, tezamen met een strikte
handhaving daarvan via het opleggen van boetes. Voor een berekening van het effect
van deze wettelijke draagplicht op het aantal verkeersslachtoffers wordt door Loeb
sebruik gemaakt van politierapporten met betrekking tot verkeersongevallen gedu-
rende de periode 1982-1987. De data, per maand opgemaakt, bevatten zowel eenzij-
dige als raeerzijdige verkeersongevallen. Voor het onderzoek worden enkel de voer-
tuigen gebruikt, die na het ongeval dienden te worden weggesleept. Tenslotte wordt
een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van letselschade, namelijk
dodelijke letsel, ernstig letsel, gematigd letsel, licht letsel en geen letsel. Daarnaast
wordt binnen een rechtseconometrisch model onder andere rekening gehouden met
de opgelegde boete bij overtreding, met seizoensfactoren, aantal afgelegde auto-
mijlenenwerkeloosheidscijfers. --.»IT «?••:-•.T^-I- *> >,; p., .-, . ; v:,.- • -i

De resultaten van de analyse wijzen volgens Loeb uit dat de wettelijke draagplicht
van de autoveiligheidsgordel in Texas ertoe heeft geleid dat tengevolge van een ver-
keersongeval minder ernstig letsel wordt geleden. In het eerste kwartaal na invoering
van de wetgeving was het effect nog niet zo groot. In het tweede kwartaal werd het
effect groter, vooral door de invoering van een boete op het niet-dragen van de auto-
gordel."*'

Naast de preventieve effecten van het gebruik van de autoveiligheidsgordel, is ook
onderzoek gedaan naar de gevolgen van passieve veiligheidsstandaarden, zoals de
airbag en de automatische autoveiligheidsgordel,'"' voor het aantal verkeersslacht-
offers. Een airbag wordt opgeblazen zodra een voertuig in botsing komt met andere
objecten; de automatische veiligheidsgordel omsluit de bestuurder zodra deze in de
auto stapt. Het kenmerkende van deze Systemen ('passive restraints') is dat zij de in-

1526
. ' zj" '£™' *"' * •*"*- ' ^ . P- 239-241; Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 228-229,237.

draart ST» ^ ' ' ***™n door "em wordt berekend dat een bestuurder die geen autogordel
gt 53/o meer kans loopt om betrokken te raken bij een verkeersongeval dan een bestuurder

J527 **' **" autogordel draagt.
1528̂  ^ ' ^ ^ ° " R e v . , 1995, p. 81-84. ., . . . -...^ , . , . , , -•

15Ä S ' ^ ^ ° " ^ - ' 9 9 5 ! p . 8 3 - 8 4 . ' . .,'"- " ' " '^ ' - . j ' " " " ' ! ! " ' , ' . ' . ' . / , . .. ,
aaaroverAmould and Grabowski, BJE, 1981, p. 35-39. , „
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zittenden van een auto bescherming geven zonder dat zij daar enige i
behoeven te doen.'"' Passieve veiligheidsstandaarden kunnen ook en opt
fectiviteit waarborgen, omdat er voor de overheid in beginsel geen handha
blemenzijn. ' - " N - nr

Evans heeft berekend welk effect een airbag'*" kan hebben op de vermindert™ van
de ernst van een verkeersongeval. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstell»
dat een airbag zichzelf slechts opblaast ingeval van een (bijna) frontale botsing Naar
aanleiding van zijn berekening wordt door Evans geconcludeerd dat het effect van
de airbag zieh vertaalt in een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers
met ongeveer 17% bij bestuurders en met ongeveer 13% bij passagiers.""

In een aantal andere empirische studies is berekend welke effecten autoveiligheids-
systemen hebben op het aantal verkeersslachtoffers.'"'' Daaruit blijkt dat de invoe-
ring van een airbag, afhankelijk van de wijze waarop de diverse onderzoeken wor-
den gewaardeerd, kan leiden tot een daling van het aantal dodelijke verkeerson-
gevallen met 17-40%.'"' De toepassing van een actieve autoveiligheidsgordelresul-
teert volgens deze studies in een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers
met gemiddeld 40%.'"* Na de invoering van een automatische veiligheidsgordel zal
het aantal dodelijke verkeersslachtoffers dalen met een percentage dat ligt tussen

1531. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 219. Zie ook Blomquist, Regulation of Motor Vthide

and Traffic Safety, p. 81.
1532. Mannering and Winston, JLE, 1995, p. 266. De airbag is pas sinds het begin van de jaraiWw

standaard onderdeel van de auto geworden. In 1988 was nog slechts 2% van de nieuwt autn's
uitgerust met een airbag, in 1994 was dit percentage opgelopen naar ongeveer 60%. Het Amsv
kaanse Congres heeft via de 'Intermodal Surface Transportation Efficiency Act' uit 1991 bepuM
dat alle personenauto's in 1997 uitgerust dienen te zijn met een airbag. Zie Dewees.IM
Trebilcock, Accident Law, p. 45.

1533. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 239-242. • • ? ' , » ' '
1534. Daamaast wordt een kosten-baten analyse gemaakt van de verschwende ^ 7

Zie onder anderen: de "National Highway Traffic Safety Administration' (NHTSA), ri j
latory Impact Analysis, Amendment of FMVSS 208, Passanger Car Front Seat Occup
tion, Washington DC, July 1984; D. F. Huelke and J. O'Day, Passive Restraints .A
View, in The Scientific Basis of Health and Safety Regulation, R. Crandall and u
The Brookings Institute, Washington DC, 1981. Deze studies worden ^ ' f ™ * r^tt
Regulation of Motor Vehicle and Traffic Safety, p. 84-91; Evans, Traffic Satety

p. 244-247; Amould and Grabowski, BJE, 1981, p. 36-39. ^ , ^
1535. De NHSTA-studie (20-40%), de Studie van Huelke en O'Day (25%) en Grabowski, Bffi.

(17%) geciteerd in Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 245; Amould and ^ ^
1981, p. 37 en Blomquist, Regulation of Motor Vehicle and Traffic Safety, p_ ^

1536. De NHTSA-studie (40%-50%), de Studie van Huelke en O'Day (32/4) en
(41 %). Zie Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 245, tabel 9-7.
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,, ^j 50%.'"' Een combinatie van een airbag en een actieve autoveiligheidsgor-
, • ^JJ jjotjĝ  jeidt volgens deze studies tot een daling van het aantal dodelijke ver-
keersslachtoffers met gemiddeld 50%. '" '

{ !

Tot slot kan worden verwezen naar een aantal studies waarin de ontwikkeling van de
airbag gedurende de jaren '90 van de vorige eeuw vanuit een marktperspectief is on-
derzocht.'"' Tussen 1988 en 1994 steeg het percentage auto's dat is uitgerust met
een airbag van 2% naar ongeveer 60%.'**° Winston en Mannering concluderen naar
aanleiding van nun analyse van de markt voor airbags, dat de consument bereid is
('willingness to pay') om te betalen voor een airbag die door de fabrikanten ervan
wordt aangeboden. Deze bereidheid neemt toe wanneer de consument informatie
verkrijgt over de 'positieve' effecten van airbags.""' Uit het onderzoek van Peterson
en Hoffer blijkt onder andere dat de invoering van de airbag heeft bijgedragen tot
een verdere differentiatie in de aankoop van automodellen. Als gevolg hiervan heb-
ben vooral consumenten met een hoger ongevalsrisico in verhouding tot de gehele
Amerikaanse bevolking meer auto's gekocht die zijn uitgerust met een airbag. ' ^

2.3. CONCLUSIE: AUTOVEILIGHEIDSSYSTEMEN *

Uit het beschreven empirisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de toepas-
sing van autoveiligheidssystemen (autoveiligheidsgordel, airbag), een positieve in-
vloed heeft op de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers onder met name
mattenden van een motorvoertuig. Een autobestuurder wordt met deze veiligheids-
systemen beter beschermd, waardoor de kans om bij een verkeersongeval ernstig of
zelfs dodelijk gewond te raken kleiner wordt. Ten aanzien van de actieve autoveilig-
heidsgordel geldt echter dat het gebruik ondanks de invoering van een wettelijke
draagplicht niet maximaal is. Het dragen van de autoveiligheidsgordel dient derhalve
te worden gestimuleerd door middel van een intensieve controle en de daarmee ver-
bonden sancties. Met een verwijzing naar de theorie van veiligheidsregulering,"'"

1537. De NHSTA-studie (50%) geciteerd in Arnould and Grabowski , BJE, 1 9 8 1 , p. 37 . De Studie van
Huelke en OTJay (28%) geciteerd in Blomquist , Regulation o f Motor Vehic le and Traffic Safety,
p. 84.

8 De NHSTA-studie (45-55%) en de Studie van Evans (46%) geciteerd in Evans, Traffic Safety
and the Driver, p. 245. De Studie van Huelke and O'Day berekent het effect van de combinat ie
van de airbag en de zogenaamde 'lap belt", die alleen de schoot van de inzittende beschermd, en

* ^onien naar^aanleiding daarvan tot een vermindering van het aantal dodelijke verkeersslachtof-

V ^ ™ ' - - ^ ^~ * ™ " ' d and Grabowski , BJE, 1 9 8 1 , p. 37 ; Blomquist , Regulation o f Motor

1539.

search,

I * I u '"8and Winston, JLE, 1995 , p. 2 6 5 - 2 6 6 • - , • - . , » « • • -
1542 p ^ " 8 and Winston, JLE, 1995, p. 266-275.

• ««son and Hoffer, Journal of Consumer Research, 1994, p. 661.
• ^Paragraaf2.1.4vanhoofdstuk7.

Mannenng and Winston, JLE, 1995, p. 265-279; Peterson and Hoffer, Journal of Consumer Re-
search, 1994, p. 657-662.

.i«i
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kan worden gesteld dat een autobestuurder klaarblijkelijk onvoldoende inf
heeft ten aanzien van de positieve effecten van de actieve autoveiligheidseordT^
de preventie van verkeersongevallen. Er is sprake van een marktfaling die door ?
del van overheidsregulering kan worden opgeheven, waarbij echter sancties nocl!
kelijk zijn om de bestuurder aan te zetten tot het dragen van de autoveiligheids or
del. Dit geldt niet voor de automatische veiligheidssystemen ('passive restrain«
zoals de airbag en de automatische autoveiligheidsgordel ('passive belt') De besli
sing om deze veiligheidssystemen te gebruiken wordt niet door de autobestuurder
genomen maar indirect door de fabrikant van de auto. Vanuit de positie van de wet-
gever lijkt het derhalve wenselijk om via regulering de autofabrikanten te bewegen
passieve veiligheidssystemen in auto's aan te brengen. Daarmee kan een besparing
op de kosten van handhaving worden bereikt, terwijl ten aanzien van deze veilig-
heidssystemen een optimaal gebruik, mits het voertuig daarvan is voorzien, is ge-
waarborgd.

V?!vf: ' . f . 3 ' ' " ' f j j • • k ! i J , - i * i } i ^ T i . X . f l i O . J f - ' . i l j f i i r 5 , , i C i ' j . . . • ' . ;,_• ; ';.

3. De invloed van de autoveiligheid op het verkeersgedrag:
'offsetting behavior'?

Hoewel in het voorgaande is aangetoond dat autoveiligheidsreguleringtotmeervei-
ligheid in de auto en tot minder verkeersslachtoffers leidt, is in de literatuureendis-
cussie gaande over de vraag of een verhoogde veiligheid van de autobestuurder geen
negatieve gevolgen heeft voor zijn verkeersgedrag. Daarbij wordt gesuggereerd dat
een autobestuurder meer risico's in het verkeer zal nemen, waardoorbijvoorbeeldhet
aantal verkeersslachtoffer onder niet-inzittenden, zoals voetgangers en fietsers, toe-
neemt.""" In deze paragraaf zal dit zogenaamde 'offsetting behaviour', ookweltek
compensation theory'"*' genoemd, empirisch worden beschreven.

3.1. HET EMPIRISCH ONDERZOEK VAN PELTZMAN

Sam Peltzman wordt beschouwd als een belangrijke exponent van de theone van
'offsetting behavior'.'** Peltzman stelt dat een autobestuurder in het algemeenijet
ongevoelig zal zijn voor veranderingen in zijn rijomgeving, maar zijn gedrageerer
aan deze omgeving zal aanpassen. Dit betekent volgens hem niet dat de verhogfflg
van de veiligheid van de auto of een verbetering van de infrastructuur ooktotroino«
verkeersslachtoffers leidt. '"' ' ' *

1544. Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 43; Bruce, Law and Policy, 19W,P^ ^ ^

1545. Door Blomquist, Regulation of Motor Vehicle and Traffic Safety, p- 29-JU

meostatic Approach' genoemd.
1546. Peltzman, JPE, 1975, p. 677-725. , , . ^ , . ^ . ^ ^
1547. Peltzman, JPE, 1975,p. 677.
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een empirisch bewijs van zijn veronderstellingen wordt door Peltzman een on-
doek verricht naar de effecten van de Amerikaanse autoveiligheidsregulering'**

hetaantal verkeersslachtoffers. Hij maakt daarbij gebruik van ongevalsdata uit de
^ ode 1947-1972, waaruit blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers per 100 miljoen
Mtomijlen is gedaa'ld. Peltzman vraagt zieh echter af of deze daling te danken is aan
de ingevoerde autoveiligheidsregulering. Bij zijn analyse wordt verder gebruik ge-
naakt van een aantal toetsingsvariabelen die mede van invloed kunnen zijn op een
verkeersongeval. Deze factoren hebben betrekking op de kosten van een verkeers-
ongeval, het aantal verkeersongevallen, inkomen, alcohol, snelheid en het percenta-
ge jonge autobestuurders (15-25 jaar). '*' De resultaten van dit onderzoek laten zieh
alsvolgtsamenvatten. ^ **>W-;'* -•*-* - ^ ^ M & £ £ ^ ^ & ouw?

Volgens Peltzman heeft de invoering van de autoveiligheidsregulering niet geleid tot
een toe- of afhame van het totaal aantal verkeersslachtoffers. De daling van het aan-
tal dodelijke verkeersslachtoffers onder inzittenden kan volgens Peltzman mogelijk
het gevolg zijn van de ingevoerde autoveiligheidsregulering. In de berekeningen van
Peltzman is ten aanzien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder niet-
inzittenden, voetgangers, sprake van een lichte stijging.'"" • . . . . . . . . , . , -

Met betrekking tot het aantal verkeersgewonden wordt door Peltzman betoogd dat
binnen de gemaakte veronderstellingen een verschuiving zou moeten optreden van
lichte naar ernstige verkeersongevallen. Uit de letselschaderatio's voor inzittenden
blijkt dat na invoering van de veiligheidsregulering sprake is van een lichte daling
van het aantal slachtoffers. Daamaast is bewijs gevonden voor de Stelling dat voet-
gangers, ten opzichte van de situatie waarin er geen veiligheidsregulering zou zijn,
emstiger letsel oplopen tengevolge van een verkeersongeval met een motorvoertuig.
Peltzman stelt echter dat deze cijfers niet het averechtse effect zijn van de autovei-
ligheidsregulering, aangezien de ongevalsdata veruit worden gedomineerd door het
aantal inzittenden.'"'

Met een aantal toetsingsvariabelen wordt door Peltzman de veronderstelling dat een
Mschermde autobestuurder een hoger ongevalsrisico voor derden vormt, verder uit-
gewerkt. Voor wat betreft de invloed van autoveiligheidsregulering op de gereden
snelheid kon door Peltzman geen empirisch bewijs worden gevonden. Het aantal

In het bijzonder wetgeving die in 1966 van kracht werd onder de The National Traffic and Mo-
or ehicle Safety Act'. Deze wetgeving had betrekking op veiligheidsstandaarden voor auto's,

W '"""" ' ' '^ 'dsgordel , stuurbekrachtiging, verbeterde remsystemen, windschermen te-
>? gen bepaalde weersinvloeden en hoofdsteunen. Zie voor een overzicht hiervan: Peltzman, JPE,

56 74 " * ' ^ ' ° T ' ^ Regulation of Motor Vehicle and Traffic Safety, p. 10-20 alsmede p.
1549 P,ü *°™"" empirisch overzicht van de effecten van deze wetgeving.
ISM ^ " - » P E . 1975, p. 688-692.

M t * " E , 1 9 7 5 , P. 696-700. . - - . r ^ . . - : : - , , , ^ v ; ? ,
' Peltzman,JPE, 1975, p. 700-703. . : . ; : ' : . • - ' .
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jonge autobestuurders (beneden de 25 jaar) is na 1965 sterk toegenomen D
ging kan volgens Peltzman een mogelijke verklaring zijn voor de toenameTk'
aantal slachtoffers onder voetgangers, waarvan blijkbaar vooral jonge autobe
ders de oorzaak zijn. Ten aanzien van het alcoholgebruik is volgens de cijfJs "
sterk verband aanwezig met het verhoogde ongevalsrisico onder autobesruurd""
Daarbij wordt door Peltzman aangetekend dat de totale alcoholconsumptie na 1965
bijna is verdubbeld. Daar Staat tegenover dat de controlemogelijkheden voordepoli-
tie sterk zijn toegenomen. Ten slotte wordt door Peltzman met behulp van dau uit
Canada en de Amerikaanse staat North-Carolina geconcludeerd dat de nieuwerebe-
veiligde automodellen bij meer verkeersongevallen zijn betrokken dan de oudere au-
tomodellen zonder veiligheidsstandaarden. Dit kan volgens hem echter ookzijnver-
oorzaakt door het feit dat ongevallen waarbij oudere auto's zijn betrokken niet alttid
wordenaangemeld."" ..„.,.„, <„.-:.<;.»•,:,.^.^

Naar aanleiding van zijn onderzoek wordt door Peltzman, uitgaande van de theorie
van 'offsetting behavior', geconcludeerd dat veiligheidsregulering niet heeft geletd
tot een vermindering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Het totaal aantal
verkeersdoden is in de onderzochte periode ongewijzigd gebleven. Volgens hem is
dit mede het gevolg van de ingevoerde autoveiligheidsregulering, hoewel een direct
verband door hem niet kon worden aangetoond.'"*

In zijn onderzoek heeft Peltzman geen direct bewijs gevonden voor een veischurving
van het aantal verkeersslachtoffers onder inzittenden naar bijvoorbeeld voetgangers,
waarvoor het ongevalsrisico zou zijn toegenomen. Verder had zijn onderzoek be-
trekking op een periode waarin autoveiligheidsstandaarden net nieuw waren en er
nog geen wetgeving (naast de airbag) was ingevoerd die bijvoorbeeld het dragen van
de autoveiligheidsgordel verplicht stelde.
•• ' . • • • . : , . .••.•: •. - . ö f ü f f . ; • ' ''•

3 .2 . ANDER EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR'OFFSETTING BEHAVIOUR' *

In een aantal, voornamelijk Amerikaanse, empirische studies worden in grote lijw
de conclusies van Peltzman met betrekking tot 'offsetting behavior' ten gevolge van
de invoering van autoveiligheidsregulering, ondersteund. Daarbij wordt uitgeĝ
van de veronderstelling dat autobestuurders niet passief zullen blijven ten opa e
van veranderingen in hun rijomgeving. Een autobesruurder zal bijvoorbeeld met ̂
hogere snelheid rijden. Een tweede veronderstelling heeft betrekking ophetp«^
dat, ten gevolge van de toegenomen veiligheid in de auto, ^ * ^ ' " '
slachtoffers onder niet-inzittenden, fietsers en voetgangers, zal stijgen. An
steld, de beoogde opbrengsten van deze autoveiligheidsregulering zullen ru

1552. Peltzman, JPE, 1975, p. 703-707. -> !"- -
1553 Peltzman JPE 1975 p 707-718 .,; i :?'f! "•««

p
1553. Peltzman, JPE, 1975, p. 707-718
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kosten ervan, namelijk een toename van het aantal verkeersslachtoffers

Pen deel van de studies claimt een geringe mate van 'offsetting behavior', waarbij
het aantal verkeersslachtoffers onder inzittenden is gedaald, terwijl het aantal ver-
keersslachtoffers onder niet-inzittenden is gestegen."" De daling van het aantal
verkeersslachtoffers onder inzittenden wordt echter niet geheel gecompenseerd door
een toename van het aantal slachtoffers onder fietsers en voetgangers.'"* r**s

In een aantal andere studies worden de effecten van de invoering van de airbag op
respectievelijk het relatief aantal letselschadeclaims, het absoluut aantal verzeke-
ringsclaims en het rijgedrag van de autobestuurder onderzocht."" Hieruit kan wor-
den opgemaakt dat het relatief aantal letselschadeclaims ten aanzien van automodel-
len die zijn uitgerust met een airbag hoger was dan bij automodellen zonder een air-
bag maar met een autoveiligheidsgordel. Daarnaast blijkt dat bestuurders in de Staat
Virginia, waarvan in de auto een airbag was gei'nstalleerd, een agressiever rijgedrag
vertoonden dan bestuurders die geen airbag in hun auto hadden. De onderzoekers
zien hierin een bevestiging van de theorie van 'offsetting behavior', die kan leiden tot
een toename van het ongevalsrisico voor niet-inzittenden en voor inzittenden van
andere auto's.'"'

•,"• ' - f i - : i • ' • •.•-• ' V i t , - - - • • , . * ; • " : ' ; > £ ; • " • ; > : . • >1 !••• ' : v : i . ' - - / M ? s i ! : v j f •

Ten slotte kan worden verwezen naar een Studie waarin de effecten van een wettelij-
ke draagplicht van de autoveiligheidsgordel in Nieuw-Zeeland worden getoetst aan
de theorie van 'offsetting behavior'.'"' Daarbij wordt verondersteld dat een autobe-
stuurder met een autoveiligheidsgordel meer verkeersrisico's zal nemen, in casu met
eenhogere snelheid zal rijden. Garbacz komt naar aanleiding van zijn onderzoek tot

1554. ZieChirinlco and Harper Jr., J. Pol'y Anal. & Mgmt, 1993, p. 270-296; Crandall and Graham,
Am. Econ. Rev., 1984, p. 328-331; Peterson and Hotter, Journal of Consumer Research, 1994, p.

657-662; Peterson, Hotter and Millner, JLE, 1995, p. 251-264; Keeler, Am. Econ. Rev., 1994, p.

1555 rv"*'*' *'* °°* •*'*'"*• Factoren die van invloed zijn op autogordelgebruik, p. 100-105.
Chinnko and Harper, J. Pol'y Anal. & Mgmt., 1993, p. 291-293. Voor hun onderzoek maken zij
gebruik van ongevalsdata uit de periode 1947-1985.
Crandall and Graham, Am. Econ. Rev., 1984, p. 328-331. Zij maken voor hun analyse gebruik

^ van ongevalsdata uit de periode 1966-1981.

^terson and Hotter, Journal of Consumer Research, 1994, p. 657-662. Zij maken gebruik van
n erzoeksdata met betrekking tot letselschadegegevens uit de jaren 1989-1991 ten aanzien

! *"°fc" P!
vang j

ond ! ">; Peterson, Hotter and Millner, JLE, 1995, p. 251-264. Hierin worden
erzoeksdata geanalyseerd van de verzekeringsindustrie (automodeljaren 1990-1993) en van

1558. ™ P P < ™ " «it 1993 in de Staat Virginia.

M i l h T " ^ " ° " " ' ^ " ™ ' °*" Consumer Research, 1994, p. 659-662; Peterson, Hotter and
1145 ' ' " * ' •*" * " • ^ «verdit laatste onderzoek ook Van Damme, ESB, 1995, p. 1144-

^ ^ ™ ^ " " ° « onderzoeksdau hebben betrekking op de peri-
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de conclusie dat de wettelijke draagplicht van de autoveiligheidsgordel he ft i
tot een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder inzittende
een auto. Dit ging echter ten koste van een stijging van het aantal verkeersslacVT
fers onder fietsers en voetgangers. De uitkomsten geven volgens Garbacz derhal
steun aan de theorie van 'offsetting behavior'. "*° "

3.3. KRITIEK OP DE 'OFFSETTING BEHAVIOR'-THEORIE EN HET ONDERZOEK VAN

PELTZMAN

In de literatuur is ook kritiek geuit op de resultaten van het onderzoek van Peltzman
en de daaraan ten gTondslag liggende veronderstelling van 'offsetting behavior'. De-
ze kritiek, die voor een deel aan de hand van empirisch onderzoek wordt uitgewetb,
kan als volgt worden samengevat. •,, . . . . . . ^ • , - _. ,.3?

In een drietal studies wordt het empirisch model van Peltzman aangepast, waarbij
voor een berekening van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per 100 miljoen
automijlen in de periode 1965-1972 een wijziging wordt aangebracht in de toetsings-
variabelen.'*" Het aantal jeugdige autobestuurders (15-25 jaar) wordt bijvoorbdd
niet gerelateerd aan de totale bevolking in deze leeftijdscategorie, maar aan het aan-
deel van jonge autobestuurders in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers.""
Daarnaast word door Kelley aan Peltzman verweten dat hij te weinig rekening houdi
met het gegeven dat slechts een klein percentage van de autobesruurder de autovei-
ligheidsgordel ook daadwerkelijk gebruikte ( 1 1 % in 1980). Wanneer autobestuur-
ders geen autoveiligheidsgordel dragen, kan volgens Kelley moeilijk worden aange-
toond dat de autoveiligheidsregulering de oorzaak is van een 'offsetting behavior'bij
de autobestuurder.'*" Graham en Garber verwijten Peltzman onder andere dat hij

1560. Garbacz, Economic Inquiry, 1991, p. 314-316. Daamaast geven de berekeningen volgaishm
een lager gebruik van de autoveiligheidsgordel aan dan eerder werd gemeld. Zie 00K L. IWM*
More Evidence on the Effectiveness of Seat Belt Laws, Applied Economics, 1992, p. ^|^.
Hierin wordt geconcludeerd dat met betrekking tot de wettelijke draagplicht van de autow*
heidsgordel de voordelen voor de inzittenden werden opgeheven ten koste van met-ina
waardoor het uiteindelijke effect op het totaal aantal verkeersslachtoffers mhil was.

1561. L.S. Robertson, A Critical Analysis of Peltzman's The Effects of Automobile Safety
Journal of Economic Issues, 1977, p. 587-600, geciteerd in Blomquist, ^ ' ' ^ ° „|
hide and Safety Regulation, p. 60-61; Kelly, Law and Policy, 1984, p. 130-135,
Garber, J. Poly Anal. & Mgmt., 1984, p. 206-224. Dit laatste onderzoek heed be«
periode 1947-1980.

1562. Andere toetsingsvariabelen die in deze empirische studies worden meegenomen
king op de bevolkingsomvang, de gemiddelde snelheid, de verhouding tussen tie ^
de automijlen op stedelijke en landelijke autowegen, het aantal autobestuurdn^ ^_^^
het autopark, het alcoholgebruik, de leeftijd en het inkomen. Zie Kelley, La*
p. 137-138; Graham and Garber, J. Pol'y Anal. & Mgmt., 1984, p. 210-215.

1563. Kelley, Law and Policy, 1984, p. 136-137.
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i- on fpn stiieine van het aantal verkeersslachtoffers onder niet-inzittenden,spreekt van een »IIJK»"5 1554
ander een onderscheid te maken tussen voetgangers, fietsers en passagiers.

De resultaten van deze studies wijzen, ten aanzien van de toepassing van autoveilig-
hedsreeulering, op een daling van het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers
(19%) Daarnaast is sprake van een afhame van het aantal dodelijke verkeersslacht-
offers onder zowel inzittenden (17-29%) als onder voetgangers (16%) ."" Graham
and Garber hebben voor het jaar 1980 berekend dat mede tengevolge van de invoe-
rine van de wettelijke draagplicht van de autoveiligheidsgordel het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers met 11.000 tot 20.000 is verminderd. '^

Door Kelley wordt overigens erkend dat de uitkomsten van zijn onderzoek, evenals
die van Peltzman en Robertson, voomamelijk zijn gebaseerd op empirische voor-
spellingen. Volgens hem zullen praktijkstudies noodzakelijk zijn om de werkelijke
effecten van autoveiligheidsregulering te kunnen evalueren. Deze effecten zullen
moeten bepalen wat er bijvoorbeeld precies gebeult wanneer individuen in veiliger
auto's rijden.'*"

Met betrekking tot dit laatste kan worden verwezen naar een onderzoek waarin aan
de hand van een individuele gedragsobservatie een verband wordt aangetoond tussen
de bescherming van de autoveiligheidsgordel en het rijgedrag."" Daarbij wordt ver-
ondersteld dat de vraag of een autobestuurder zijn gedrag zal wijzigen onder be-
scherming van een autoveiligheidsgordel, afhankelijk is van zijn houding ten aan-
zien van risico. Singh en Thayer selecteren, niet geheel representatief voor de totale
bevolking, een aantal individuele autobestuurders, waarvan een meerderheid een af-
keer heeft van risico, een deel neutraal Staat ten opzichte van het risico en een deel
als risicozoekend kan worden beschouwd. Verder wordt voor de toetsing van een
nwgelijk 'offsetting behavior' gebruik gemaakt van het aantal verkeersovertredingen
in de afgelopen drie jaar. Wanneer een bestuurder immers meer risico's neemt zal dit
volgens Singh en Thayer tot uitdrukking moeten komen in een toename van het aan-
tal verkeersovertredingen.'"' De resultaten van hun onderzoek wijzen uit dat de risi-
cozoekende bestuurders, in verhouding tot hun risicoaverse en risiconeutrale col-

Graham and Garber, J. PoVy Anal. & Mgmt., 1984, p. 207. "^ ' F « ' ^ ' ^ — " <-;<'' •<
Robertson, Journal of Economic Issues, 1977, in Kelley, Law and Policy, 1984, p. 134-135 en
Bfomquist, Regulation of Motor Vehicle and Traffic Safety, p. 60 en 70; Kelley, Law and Policy,

^ ™ and Garber.J.PolV Anal. &Mgmt., 1984, p. 217-220.
Kelley, Law and Policy, 1984, p. 137-142.
>ngh and Thayer, Economic Inquiry, 1992, p. 649-658. 'Offsetting behaviour- wordt door hen

Sineh '"* '^"^"""'"8-behaviour hypothesis'.
hebbCTh! ™^"' ^°"°™= Inquiry, 1992, p. 649-650. Andere individuele toetsingsvariabelen
de af tJui''*'*"'* °^ ^ ' """ ' ^"*" **" " " autoveiligheidsgordel wordt gedragen, de leeftijd,

stand tot het werk, het opleidingsniveau, het geslacht en het inkomen. ;;s >..••. •. > '
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lega's, meer verkeersovertredingen begingen en in minder gevallen hun
ligheidsgordel droegen. Singh en Thayer concluderen daarom dat een 'off
havior' voomamelijk van toepassing zal zijn op individuele autobestuurdere di /^
Sterke afkeer van risico hebben. Bij individuele autobestuurders die sterkrisi"**"
zijn is het dragen van de autoveiligheidsgordel eerder synoniem voor nJderT
keersovertredingen.'"" ; :t • w ,i:,v .,•'(,•> rr .;&-/• "

Naast de hiervoor besproken empirische studies wordt door een aantal wetenschap-
pers ook anderszins kritiek geuit op de bevindingen van Peltzman. Evans is bijvoor-
beeld van mening dat het gebruik van ongevalsdata ten bewijze van een 'offsetting
behavior' niet het juiste uitgangspunt is. Ten aanzien van de gevolgen van een vet-
keersongeval bestaan volgens hem grote verschillen voor wat betreft letsel-, zaak-of
overlijdensschade. Daamaast kan worden gesteld dat autobestuurders gemiddelde n-
sico's nemen die zieh zowel in de tijd als onder invloed van bijvoorbeeld de rijom-
geving of de vorm van de verkeerskruising kunnen wijzigen.'"' Dit betekent vol-
gens Evans dat het aantal slachtoffers gemeten naar tijdseenheid of afstand in som-
mige gevallen afheemt en in andere gevallen zal stijgen.'"*

Evans ontkent overigens niet dat het gedrag van een autobestuurder wordt beinvloed
door de autoveiligheidsregulering, maar dit zal zijns inziens eerder tot een positieve
gedragswijziging leiden. Daarbij wordt door hem verwezen naar een onderzoek
waarin de effecten van de autoveiligheidsgordel op het gedrag van de autobestuurder
in de Canadese provincie Ontario (wettelijke draagplicht, gebruikersratio 51%)enin
de Amerikaanse Staat Michigan (geen wettelijke draagplicht, gebruikersratio 14%)
werden berekend. Uit dit onderzoek bleek dat juist de autobestuurders die geen auto-
veiligheidsgordel droegen meer risico's namen in het verkeer.

Jonah en Lawson tenslotte, hebben berekend dat, als gevolg van de invoering van de
wettelijke draagplicht van de autoveiligheidsgordel, het aantal verkeersslachtoffers
met gemiddeld 50-60% is gedaald.'"" Wanneer sprake is van 'offsetting behavior'
zal een autobestuurder derhalve een toegenomen betrokkenheid bij verkeersongeval-
len moeten vertonen van 50-60%. Dit is volgens Jonah en Lawson een weinig realis-
tische veronderstelling. Een ander probleem bij 'offsetting behavior' is het gebn*
aan experimenteel bewijs dat bestuurders met een veiliger auto in het verkeeroo

1570. Singh and Thayer, Economic Inquiry, 1992, p. 654-658.
1571. Uit het onderzoek van Singh en Thayer, Economic Inquiry, 1992, p. 658, blijWtujvi

een 'offsetting behavior' van de individuele autobestuurder in de tijd gemeten zal v ^
1572. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 299-304. Zie ook Lund and O'Neill, A

1986, p. 367-370. d Driver R*
1573. L. Evans, P. Wasielewski and C.R. von Buseck, Compulsory Seat Belt Usage ^ ^ ^

Taking Behavior, Human Factors, 1982, p. 41-48, in Evans, Traffic Safety
273-274. dit hoof*"*-

1574. Jonah and Lawson, Ac. An. & Prev., 1984, p. 448. Zie ook paragraaf 2.2.1 van
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in
ver-

Ik meer risico's nemen. Jonah en Lawson menen dat een autobestuurder
M verkeer niet de ene risicoactiviteit inruilt voor een andere, maar bij zijn ver-
Lldeelname, naast het niet-dragen van de autoveiligheidsgordel, eerder te maken

ft met een groot aantal risicofactoren, zoals snelheid, het rijden onder invloed en
toonvoldoendcafetandhoudcn.'"* i-.v.**M»vi*i«ii, ^ ^ * ^ « . c .iioMtsasK; qo

34. CONCLUSIEIAUTOVEILIGHEIDSREGULERING

Naar aanleiding van de gepresenteerde onderzoeksresultaten kan worden geconclu-
deerd dat de effecten van de autoveiligheidsregulering op het verkeersgedrag in be-
paalde opzichten tegenstrijdig zijn. De meeste studies zijn het eens over het feit dat
de autoveiligheidsregulering in Noord-Amerika de veiligheid van de inzittenden van
een auto verhoogt. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder inzittenden is
sinds de invoering van de autoveiligheidswetgeving ook gedaald, evenals het totaal
aantal dodelijke verkeersslachtoffers. •: ;?• -.- .XX.'IT: OT;

De discussie in de literatuur spitst zieh vooral toe op de vraag of de verhoogde vei-
ligheid van de autobestuurder leidt tot een 'offsetting behavior', waarbij een autobe-
stuurder meer risico's neemt in het verkeer en daardoor het aantal verkeersslachtof-
fers onder niet-inzittenden toeneemt. Ten aanzien van deze categorie wordt in het
empirisch onderzoek echter nauwelijks onderscheid gemaakt tussen voetgangers,
fietsers en passagiers. De tegenstrijdigheid in de onderzoeksresultaten is verder het
gevolg van de toepassing van een breed scala aan ongevalsdata, waarbij in de empi-
rische studies steeds verschallende toetsingsvariabelen worden gebruikt. In de woor-
den van Evans: ... , . . ... ,.,,.- .,

'There are so many choices of variables and of transformations at the
discretion of the analyst that the detached reader rarely has any way of

' knowing whether the analysis is performed to discover new information or to
buttress prior belief. The reader cannot generally check the calculation, or get
a clear sense of the origin of the claimed effects'.'"*

Graham and Garber stellen daarnaast dat beleidsmakers vaak worden geconfronteerd
meteenmoeilijke taak, namelijk het juist interpreteren van statistische uitkomsten:

J** ™tore of statistical results that are presented to the policymaker can
epend substantially on the views of the statistical analyst concerning how the

world works'.""

1576 P ^ ^**°"' Ac. An. & Prev., 1984, p. 448. Zie ook paragraaf 3.1 van hoofdstuk 9.
1577' c " ' ' ^ ^ Safety and the Driver, p. 83.

"™*™ and Garber.J.PoVy Anal. &Mgmt., 1984, p. 206. > «we :/•
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Ten slotte kan worden gesteld dat de hypothese van 'offsetting behavior'
werkelijk empirisch wordt bewezen. De studies dienaangaande zijn voo" r"
gebaseerd op ongevalsdata en besteden weinig aandacht aan het gedrag van d
bestuurder zelf. Daamaast blijkt dat de empirische resultaten vooral ziingeb *"""
op schattingen. Een onderzoek dat meer specifiek de gevolgen van autoveiügbk
regulering op het verkeersgedrag analyseert, komt tot de conclusie dat met nL
autobestuurders die een voorkeur hebben voor risico hun verkeersgedrag wezenlik
zullen wijzigen. Deze groep autobestuurders vormt echter al een hoog ongevalsrisj
co, zodat een veiliger auto vermoedelijk geen grote invloed zal hebben op hunnjge-
drag.'"* . . , , , , • • „ > , „ • * • • , .

4. Alcohol en verkeersongevallen a ^ /

In deze paragraaf zal een volgend beleidsaspect van veiligheidsregulering aan bod
komen, namelijk de invloed van alcohol op het ongevalsrisico en de preventie van
verkeersongevallen. Daarbij zal de vraag centraal staan welk effect overheidsmaat-
regelen kunnen hebben op het rijden onder invloed en op het aantal verkeersonge-
vallen.
• " - t ' - i f t v a i « * : ^ ' ^ : \ . , . ^ ; . v «v> ••-•!•;•;? ;>b ;;?-?ar-<v.< -• *-'^' ;• •,-«•< s *

In paragraaf 4.1 wordt een kwantitatief overzicht gegeven van de invloed van heal-
coholgebruik op het ongevalsrisico. Vervolgens zal de aandacht uitgaan naar dt ef-
fecten van bepaalde overheidsmaatregelen die het alcoholgebruik in het verkec ft-
rugdringen. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een preventiebeleid
en een controlebeleid.'"' Met betrekking tot het preventiebeleid zullen in paragraaf
4.2 de effecten van administratieve en strafrechtelijke sancties op het aantal ver-
keersongevallen worden onderzocht. In paragraaf 4.3 ligt de nadruk op een analyse
van het controlebeleid, waarbij factoren zoals de prijs van alcohol en de toepasäing
van een minimumleefrijd voor het gebruik van alcohol aan de orde komen.

4.1. ALCOHOLGEBRUIK EN ONGEVALSRISICO !,>,.

Volgens Evans'"" komt de invloed van alcohol op de verkeersveiligheid voora!toi
uiting in een verhoging van het ongevalsrisico. Het risico van letselschade tengf-o
ge van een verkeersongeval stijgt daarbij met een toename van de alcoholconsiap-
tie. Evans verwijst naar een onderzoek met betrekking tot de A ^ * * " ? ^
North-Carolina waarin een verband wordt aangetoond tussen het alcoholge ni
het ongevalsrisico.'*" De algemene conclusie van dit onderzoek is dat eena

1578. Singh and Thayer, Economic Inquiry, 1992, p. 649-658.
1579. Zie Kenkel, JLE, 1993, p. 877-913.
1580. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 163 en 170.
1581. P.F. Waller, J.R. Stewart, A.R. Hansen, J.C. Stutts, C.L. Popkin and E.A

tiating Effects of Alcohol on Driver Injury, Journal of the American Medica
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die onder invloed van alcohol verkeerde bijna 4 maal zoveel kans had om
ri! «hrhtoffer te worden van een verkeersongeval als een bestuurder die geen

dOdeUJK S i n n " " 1582

alcohol tot zieh had genomen. , ,. .

Het verband tussen alcoholgebruik en ongevalsrisico komt verder tot uitdrukking in
de ongevalsstatistieken. Hieruit kan informatie worden geput ten aanzien van het
aantal verkeersongevallen waarbij sprake is van alcoholgebruik. Volgens Dewees,
DuffenTrebilcock geldt echter dat alcohol niet in alle gevallen de belangrijkste oor-
zaak is van een verkeersongeval:

Traffic accidents are the result of many interactive conditions, and the most .,.-,^; ,j
effective means of prevention is not always one that addresses the primary .,.,.
causal determinant of the accident'."" ,.,

In een onderzoek uit 1987 wordt door Evans de rol van alcohol bij verkeersonge-
vallen met dodelijke afloop geanalyseerd, waarbij de ongevalsdata betrekking heb-
benop 26 Amerikaanse staten.'"* Ten aanzien van de 26 staten gezamenlijk bleek
dat in 49% van het totaal aantal verkeersdoden sprake was van alcoholgebruik. Voor
heel Noord-Amerika wordt door Evans een percentage van 46,7% berekend. Dit be-
tekent volgens Evans dat wanneer alcohol de enige oorzaak is van het verkeerson-
geval en het alcoholgebruik geheel verdwijnt, het aantal verkeersdoden in Noord-
Amerika met 46,7% kan verminderen. Dit komt voor het jaar 1987 overeen met een
afhame van het aantal verkeersdoden met 22.000 op een totaal van 4 6 . 0 0 0 . " "

4.2. DE PREVENTIE VAN ALCOHOLGEBRUIK IN HET VERKEER

Naar aanleiding van het voorgaande rijst de vraag welke overheidsmaatregelen het
rijden onder invloed en daarmee het aantal verkeersongevallen kan terugdringen. In
de rechtseconomische en medische literatuur is ruime aandacht besteed aan beleids-
™teg<jlen die het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen kunnen vermin-
ten. Deze instrumenten kunnen globaal worden onderverdeeld in een preven-

P-1461-1466, in Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 170-171. De ongevalsdata in dit onder-
zoek hebben betrekking op de periode 1979-1983 en omvatten een analyse van politierapporten,
nwdische dossiers bij overleden bestuurders, en een eigen onderzoek onder bestuurders met een

1582 °*-itttief gemeten alcoholpromillage.
aller, Stewart, Hansen, Stutts, Popkin and Rodgman, Journal of the American Medical Asso-

T°"' ' * * * ety and the Driver, p. 171.
ident Law, p. 81, noot 311.
Fatalities Attributable to Alcohol, Ac. An. & Prev., 1990, p.

, p i n and Rodgman, Jour
1583 r T ° " ' ' '**'" *""*• ^"""= Safety and the Driver, p. 171.
1584 I F ^ " ^ "^bilcock, Accident Law, p. 81, noot 311.

IT ' ™' ***°" °̂  ^ " ^ Fatliti Attribtbl tSS7-IT * * ° " °^ ^ ^ Fatalities Attributable to
1585 F '" ^*"*' T™""= Safety and the Driver, p. 183-187.
1586 S ^ ' T ™ ? " ^ " ^ •"«" «•« Driver , p . 186 .

of th s **"^ ^ " k Safety Administration, Alcohol and Highway Safety 1984: A Review
e State of the Knowledge. Document DOT-HS-806-569. Washington DC, 1985 in Evans,



484

tiebeleid en een controlebeleid. Binnen het preventiebeleid dat hier aan de
worden voornamelijk strafrechtelijke en administratieve sancties opgelegd ' i *
administratieve ontzegging van de rijbevoegdheid, een gevangenisstraf'enb«*°
Daarnaast speelt bij deze vorm van beleid de preventieve ademanalyse **'
van de bepaling van het alcoholgebruik een rol. Dit instrument zal
d e n b e h a n d e l d . " " -••:^; >- • * . • • ; • « , , * » ; , . : : = c : - . ^

Na de ontdekking van technieken om het alcoholpercentage in het bloed van een au-
tobestuurder te kunnen meten, is in de meeste Westerse landen overgegaan tot de in-
voering van zogenaamde 'per-se' wetgeving. "** Daarmee kon het rijden onder in-
vloed strafbaar worden gesteld indien het bloed-alcohol percentage (BAC) een be-
paalde wettelijke limiet overschrijdt. Met behulp van een ademanalyse wordtvastge-
steld of een autobestuurder alcohol heeft genuttigd. Vervolgens dient door middel
van een bloedproef het juiste alcoholpercentage te worden vastgesteld om de be-
stuurder ook daadwerkelijk te kunnen vervolgen. In een aantal studies worden de ef-
fecten van deze administratieve wetgeving op het aantal verkeersslachtoffers geana-
lyseerd.'"» " ' - ' • ,

Uit een onderzoek naar de effecten van de 'per-se' wetgeving in Engeland"" bp
dat tussen 1966 en 1970 het aantal verkeersdoden en gewonden in Engeland en Wa-
les tijdens de nachtelijke uren van het weekend met 66% was afgenomen.™ In Ca-
nada'*" was het effect van de 'per-se' wetgeving op het aantal verkeersslachtoffers

Traffic Safety and the Driver, p. 162. In het betreffende rapport worden 550 technische stwiies
aangaande het verband tussen alcohol en autorijden geciteerd. ?'

1587. Zie Kenkel, JLE, 1993, p. 877-913.
1588. Noorwegen was in 1936 het eerste rechtsgebied waarin deze wetgeving werd ingevoerd. Hicm

volgden Zweden en Denemarken, terwijl aan het eind van de jaren '60 in ondere andere Canada
en Groot-Brittanie 'per-se' wetgeving werd ingevoerd. In 1990 was in 45 Amerikaansestattm
de 'District of Columbia' sprake van 'per-se' wetgeving, waarbij het toegestanealcoholprom^
uiteenliep van 0,08-0,12%. Zie voor een overzicht Evans, Traffic Safety and̂ the Driver, p ^
194. In Nederland werd in 1974 een toegestaan alcoholpromillage van 0,05% in de e ^ ^
keerswet (art. 26 lid 2 WVW oud) opgenomen. In 1987 werd in Nederland de » « ^ T
wettig bewijsmiddel ingevoerd. Zie daarover: Polak, Inleiding tot het wegenver
51 -56 en III, p. 53-54; WVW 1994, Commentaar, art. 8, p. 3-4. ^

1589. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 192-193; Dewees, Duff and Trebilcoclc, A

1590. Deze regeling werd in 1967 sameti met de 'British Road Safety Act' ingevoeni,
gestaan alcoholpromillage gold van 0,08%. 1934 p. 30,>"

1591. H.L. Ross, Deterring the Drinking Driver, Lexington, MA, Lexington Boo .
Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 193. r minal La* A"**

1592. In 1969 werd hier in navolging van de Britse wetgeving 'The Canadian t ^ ^ .
ment Act' ingevoerd, waarin een toegestaan alcoholpromillage van 0,08 /o wa
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, f pit is volgens Evans vermoedelijk het gevolg van het feit dat aan deze

peeving minder publiciteit werd gegeven en ook de sancties op een overtreding

daarvan niet werden aangescherpt.'"

In de Australische provincie New South Wales is in 1982, samen met een uitge-
breide publiciteitscampagne, de ademanalysetest ingevoerd. Met behulp van deze
wetgeving werden, op een autodichtheid van ruim 3 miljoen, jaarlijks meer dan 1
miljoen alcoholcontroles verricht. Een empirisch onderzoek naar de effecten van de-
ze vorm van alcoholcontrole wijst uit dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in
de periode 1979-1986 afham met gemiddeld 19% per maand. Het aantal dodelijke
verkeersongevallen waarbij alcohol in het geding was, daalde in dezelfde periode
van 28% naar 22%. '^ - -,--

Ten slotte kan nog worden gewezen op een Amerikaans onderzoek waarin de pre-
ventieve werking van de ademanalysewetgeving in de periode 1980-1985 empirisch
isgetoetst.'*" Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groot aantal toetsingsvariabe-
len, waaronder het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners tussen middernacht
en 4 uur 's morgens, het aantal verkeersdoden in de leeftijdscategorie 15-24 jaar, het
aantal afgelegde automijlen, de gemiddelde snelheid, inkomen en de accijns op bier.
De empirische gegevens tonen aan dat de invoering van een ademanalysetest een
preventief effect heeft gehad op het rijden onder invloed. Volgens een schatting van
Saffer en Chaloupka kan, wanneer alle Amerikaanse staten een ademanalysewetge-
ving zouden invoeren, voor het jaar 1985 het aantal verkeersdoden met ruim 2000
worden verminderd. Dit betekent een relatieve daling van het aantal dodelijke ver-
keersslachtoffers met 4,5% op een totaal van 43982 verkeersdoden in 1985.'"*

Volgens een aantal auteurs dienen de uitkomsten van de voornoemde studies enigs-
zins te worden genuanceerd. In de eerste plaats kan volgens Evans een deel van de
daling van het aantal verkeersslachtoffers ook door andere factoren zijn beiinvloed.
De toegenomen pakkans ten aanzien van de preventieve ademanalyse in New South
Wales, kan volgens Evans ook van invloed zijn op andere verkeersgedragingen die
tot een dodelijke verkeersongeval leiden. Daarnaast kunnen bepaalde autobestuur-

Hl. Ross, Deterrence-Based Policies in Britain, Canada and Australia, in Social Control of the
19fWi""* "^™"' **"*""' Snortum and Zimring (eds.), Chicago, University of Chicago Press,

'594 R H ^ " ^ **"<*rt >n Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 193-194.
oads and Traffic Authority, Road Traffic Accidents in New South Wales 1988, Rosebury, Road

öaletV Hin-Pin 1 non _ ^ • • « _ _1595 saff' "' " ^ ' P- ̂ ' '" ^ a n s , traffic Safety and the Driver, p. 195.
er and Chaloupka, Applied Economics, 1989, p. 901-912. De ongevalsdata van dit onder-

15» Saff ^ " *"'°™'*8 "'' "^ Amerikaanse staten.
> er and Chaloupka, Applied Economics, 1989, p. 910. Zie ook Chaloupka, Saffer and

Grossman JLs lQQi i-m -z--
verm H '• **' •* komen ten aanzien van de ademanalysewetgeving, tot een
nil»!," *""* ™" **« **"**' dodelijke verkeersslachtoffers met 3,4%, waarvan 20% voor reke-
""»koim van de leeftijdscategorie 18-20 jaar. . ,,.,, „ ,, .• .
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ders, bijvoorbeeld degene die een hoog ongevalsrisico vormen, besluiten om h
tiviteitsniveau te vertagen door minder vaak aan het verkeer deel te nemen """"*'

In de tweede plaats zal de daling van het aantal verkeersslachtoffers, tengevolgev
de ademanalysewetgeving, slechts een tijdelijk effect hebben. Naarmate de imw
ring meer geschiedenis wordt, lijkt zieh weer een stijging van het aantal verkeerson-
gevallen voor te doen, omdat bestuurders ontdekken dat de pakkans gering is "*
Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat een autobestuurder een kans heeft van
1 op 500-2000 uitstapjes om na het gebruik van alcohol te worden aangehouden."*

In de derde plaats bestaat in het algemeen twijfel over het effect van alcoholcontro-
les en de daarmee verbonden sancties op het aantal verkeersongevallen. Sommige
studies suggereren dat de pakkans voor het rijden onder invloed kan worden ver-
hoogd zonder dat dit enig effect heeft op het aantal alcoholgerelateerde verkeerson-
gevallen. Een onderzoek in de Amerikaanse stad Phoenix wijst bijvoorbeeld uit dat
waar het aantal aanhoudingen met 60%-75% werd verhoogd, slechts 29% van de an-
tobestuurders geloofde dat de pakkans voor het rijden onder invloed hoog was.'™

4.2.2. //ef e#ec: vaw arfTm'nz'srrafieve en srrq/rec/ite/i/£e .sartcries

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat onder omstandigheden een preven-
tieve ademanalyse tot een afhame van het rijden onder invloed en tot een daling van
het aantal verkeersslachtoffers kan leiden. Verder is gebleken dat voor het effectief
gebruik van de ademanalysetest een reele pakkans voor de autobestuurder aanwezig
moet zijn. Daamaast dienen ook de sancties op overtreding van de 'per-se' wetgeving
hoog genoeg te zijn om een optimaal preventief effect te kunnen genereren. In deze
subparagraaf zal aandacht worden besteed aan de effectiviteit van strafrechtelijke en
administratieve sancties op het rijden onder invloed en op het aantal verkeers-
ongevallen. Deze sancties bestaan veelal uit boetes, een gevangenisstraf ofeenoifr
zegging van de rijbevoegdheid. In de meeste empirische studies die hierna aan tod
komen worden de effecten van deze sancties veelal in samenhang met andere be-
leidsmaatregelen onderzocht, die eveneens tot doel hebben om het rijden onder u>
vloed te verminderen.

1597. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 193-196; Dewees, Duff and Trebilcock,

p. 47 en 82-83. . . . . g2-83'H.L-
1598. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 197-198; Bruce, Law and Policy, i . P ^ ^ ^ ^

Ross, Law, Science and Accidents; The British Road Safety Act of 1967, .
Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 47 en 82, noot 316. ^ ^ ^

1599. Leban, The Canadian Drinking Driving Countermeasure Experience, Ac. An _
159 en 164 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 47 en 82, noo ^ , ,„,.

1600. T. Clay and P. Swenson, Selective Enforcement of Drunken Driving in f n - ^ ^
nal of Safety Research, 1978, p. 130 en 136 in Dewees, Duff and TrebiicocK,

•

47 en p. 82 noot 317.
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aantal Amerikaanse studies is onderzoek gedaan naar de effecten van boetes,

*"evangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid op het rijden onder invloed

mop aantal dodelijke verkeersongevallen.'""

Met betrekking tot het effect van boetes is door Chaloupka, Saffer en Grossman"*"

een lichte daling (-3,3%) van het aantal dodelijke verkeersongevallen vastgesteld bij

eenboete van $ 500."*" Wilkinson heeft berekend dat een boete van $ 100 voor een

eeiste overtrading een miniem effect (-0,08%) heeft op het aantal dodelijke ver-
,. 1604

keersongevallen. • -

Uit de studies van Chaloupka, Saffer en Grossman en die van Wilkinson blijkt dat

het opleggen van een gevangenisstraf als zodanig voor het rijden onder invloed niet

heeft geleid tot een daling van het aantal dodelijke verkeersongevallen. '^ Sloan,

Reilly en Schenzler daarentegen constateren dat het opleggen van een gevangenis-

straf voor een eerste overtreding kan leiden tot een vermindering van het aantal do-

delijke verkeersongevallen onder met name oudere autobestuurders (25-64 jaar).'***

1601. Chaloupka, Saffer and Grossman , J L S , 1 9 9 3 , p . 1 6 1 - 1 8 6 ; K e n k e l , JLE, 1 9 9 3 , p . 8 7 7 - 9 1 3 ; W i l -
kinson, Southern Econ. J., 1 9 8 7 , p. 3 2 2 - 3 3 4 ; S l o a n , Re i l l y and S c h e n z l e r , IRLE, 1 9 9 4 , p. 5 3 - 7 1 .

1602. Chaloupka, Saffer and Grossman , JLS, 1 9 9 3 , p . 1 6 4 - 1 7 1 . Zij maket i bij hun a n a l y s e gebruik v a n
ongevalsdata uit 48 Amerikaanse staten in de p e r i o d e 1 9 8 2 - 1 9 8 8 . D e toe t s ingsvar iabe len b innen
het model hebben onder andere be trekking o p het aantal d o d e l i j k e v e r k e e r s o n g e v a l l e n tussen
middemacht en 4 uur 's morgens , de m a x i m u m s n e l h e i d , het aantal a f g e l e g d e automi j l en , het aan-
tal autobestuurders beneden de 2 5 jaar en het gebruik van d e a u t o v e i l i g h e i d s g o r d e l .

1*3. Bij alcohol-gerelateerde ongeva l l en b e d r o e g de p r o c e n t u e l e a f h a m e ze l f s 19%. Zie C h a l o u p k a ,
Saffer and Grossman, JLS, 1 9 9 3 , p . 1 8 0 . In 1 9 8 8 k o n in 16 staten e e n b o e t e w o r d e n o p g e l e g d
voor het rijden onder inv loed , varierend van $ 5 0 - $ 5 0 0 . Z i e C h a l o u p k a , Saffer and G r o s s m a n ,
JLS, 1993, p. 168.

>»•• Wilkinson, Southern Econ. J., 1 9 8 7 , p. 3 2 8 - 3 2 9 . D e data in dit o n d e r z o e k zijn a f k o m s t i g uit 5 0
Amerikaanse staten en hebben be trekking o p 2 2 1 o b s e r v a t i e s in d e p e r i o d e 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . V o o r het
empirisch model worden een groot aantal t oe t s ingsvar iabe l en gebruikt , waaronder het aantal d o -
delijke verkeersongevallen, de a l c o h o l c o n s u m p t i e , het aantal a f g e l e g d e automij len b i n n e n en
buiten de bebouwde kom, de prijs van a l c o h o l , d e s n e l h e i d en het i n k o m e n .
Wilkinson, Southern Econ. J., 1 9 8 7 , p . 3 2 4 - 3 2 6 ; C h a l o u p k a , Saffer and G r o s s m a n , JLS, 1 9 9 3 , p.

en p. 180-182. Zij tekenen hierbij aan dat in 15 A m e r i k a a n s e staten een g e v a n g e n i s s t r a f k o n
worden opgelegd, waarvan de o m v a n g s l e c h t s 1 tot 3 d a g e n b e d r o e g . W a n n e e r d e z e sanct i e
z*aarder zou zijn, kan v o l g e n s hen w e l e e n p r e v e n t i e f e f fec t ten aanz i en van het rijden onder in -
* e d worden bereikt.

Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1 9 9 4 , p. 6 1 , 6 7 en 6 9 . Het betreft hier een o m v a n g r i j k e m p i -

verk °" °** "*" ̂  ^ « ^ n van een groot aantal beleidsmaatregelen met betrekking tot de
eersaansprakelijkheid, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar aansprakelijkheid, ver-

l9g™ooT ^'''^e'dsregulering. De data in dit onderzoek hebben betrekking op de periode

' 'en per 1 OCXr* '°*kingsvariabelen omvatten onder andere het aantal dodelijke verkeersongeval-
liik is i ) f^ '"*oners, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar drie leeftijdscategorieen, name-
"jkl8-20jaar,21-24jaaren 25-64 jaar. . , .<• . . .
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Kenkel"*" heeft berekend wat de invloed is van een gevangenisstraf bii
overtreding op het rijden onder invloed, maar concludeert dat het nrev̂ nti» ° ^

• • 1608 H'tvcnueve effect
min imaa l isminimaal is.

In de meeste studies wordt gesteld dat een ontzegging van de rijbevoegdheid zal I"
den tot een afhame van het rijden onder invloed'*'" en tot een vermindering vanhn
aantal dodelijke verkeersongevallen.'"" Naar aanleiding van him onderzoek wordt
door een aantal auteurs ten slotte geconcludeerd dat ook een aanscherping van het
preventiebeleid, in casu een verhoging van de pakkans, het rijden onder invloed en
het aantal (alcoholgerelateerde) verkeersongevallen verder kan verminderen,""

4.3. HET CONTROLEBELEID TEN AANZIEN VAN HET RIJDEN ONDER INVLOED

Naast het hiervoor beschreven preventiebeleid kan de overheid ook gebruik raaken
van controlemaatregelen om het alcoholgebruik te reduceren. Dit controlebeleid
omvat onder andere fiscale maatregelen, zoals een verhoging van de prijs (accijns)
van alcohol, maar ook wetgeving waarmee de overheid kan trachten het alcohol-
gebruik ten aanzien van bepaalde groepen in de samenleving te sturen. Binnen de
empirische literatuur die hier aan de orde zal komen, wordt niet alleen onderzoek
gedaan naar de effecten van het controlebeleid op het alcoholgebruik, maar wordt
ook gekeken naar de gevolgen ervan voor het aantal verkeersongevallen. Dit bete-
kent dat binnen het controlebeleid ook een preventief element ligt besloten. In pan-
graaf 4.3.1 zal aandacht worden besteed aan het verband russen de prijs van alcohol
en het aantal verkeersongevallen. In paragraaf 4.3.2 wordt ingegaan op de vraagof

1607. Kenkel, JLE, 1993, p. 884-888. Zijn onderzoek rieht zieh op de effecten van The Alcohol Trf
fie Safety Act' uit 1983 en 'The Federal Uniform Drinking Age Act uit 1984. De data «da
verzameld met behulp van de "The Health Interview Survey' uit 1985, die individual gen*
enquetegegevens bevat over de bevolking in de Verenigde Staten. Het empirisch onderzoek kea
in totaal betrekking op 28.000 personen, onderscheiden naar mannen en vrouwen De loetsinp-
variabelen omvatten de omvang van het alcoholgebruik en het aantal malen dat onder mvk»
van alcohol aan het verkeer werd deelgenomen.

1608. Kenkel, JLE, 1993, p. 891. .».!.-• *.-'v
1609. Kenkel, JLE, 1993, p. 891.
1610. Chaloupka, Saffer and Grossman, JLS, 1993, p. 166-168 en p. 176-180.

ging van de rijbevoegdheid voor 1 jaar leidt tot een daling van het aanta
ongevallen met 6%. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 64 en 67. Zij stell ^ ^
feet van de verplichte rijontzegging groter is bij jongere autobestuurders (18-24 jaar)

dere autobestuurders (25-64 jaar). tin»*'*
1611. Kenkel, JLE, 1993, p. 896-897 en 904. Volgens hem zal het rijden onder invloed me ^

ting 20% kunnen verminderen. Zie ook Wilkinson, Southern Econ. J., 1987, p.
Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 69. Young and Likens, IRLE, 2000, p^ ' ^
ren naar aanleiding van hun onderzoek dat administratieve en strafrechtelijke ^ ^
feet hebben bij een substantieel hoge pakkans. Zie daarover Benson, Rasmuss
LE, 1999, p. 205-225.
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epassing van een minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol van in-
vtaxüs op het alcoholgebruik en de preventie van verkeersongevallen. •.,

. jy ßgnn/s van a/co/io/en ver£eersongeva//en LitiJi.l,:,, v -i.i.;'i.-trt**r. ..-,••*

Ten behoeve van een controle van het alcoholgebruik kan de overheid in de eerste
plaats de prijs van alcohol (accijns) verhogen. In een aantal studies is onderzocht
welk effect deze maatregel heeft op de vraag naar alcohol, het rijden onder invloed
en het aantal verkeersongevallen. .

In het eerder genoemde onderzoek van Kenkel'*'* wordt berekend wat de gevolgen
zijn van een verhoging van de accijns op alcohol voor de vraag naar alcohol en het
rijden onder invloed. Daaruit blijkt dat bij een toename van de accijns met 10% de
mag naar alcoholconsumpties met ongeveer 8% kan dalen. Ten aanzien van een
vermindering van het rijden onder invloed wordt door Kenkel een vergelijkbaar per-
centage berekend.""

In een aantal empirische studies is daamaast onderzoek gedaan naar de gevolgen van
een verhoging van de accijns voor het aantal verkeersongevallen.'*''' Daarbij ligt
veelal de nadruk op de leeftijdscategorie 15-24 jaar, omdat uit de ongevalsstatistie-
ken blijkt dat jongeren naar verhouding bij veel alcoholgerelateerde verkeersonge-
vallen."" Uit de studies van Saffer en Grossman'*'* blijkt dat een verhoging van de
accijns indirect kan leiden tot een vermindering van het aantal verkeersongevallen.
Inhetene onderzoek worden de jongeren in drie leeftijdscategorieen onderverdeeld,
namelijk 15-17 jaar, 18-20 jaar en 21-24 jaar. Een verhoging van de accijns op bier
met 100% leidt dan tot een vermindering van het aantal dodelijke verkeersslachtof-
fersmet 18% in de categorie 15-17 jaar, met 27% in de categorie 18-20 jaar'*" en

1612. Zie paragraaf 4.2.2 van dit hoofdstuk. -' '' " • . : - . .
"13. KenkeULE, 1993, p. 890-893. ' • . : .
1614. Zie onder anderen Saffer and Grossman, Economic Inquiry, 1987, p. 403-417; Saffer and

Grossman, JLS, 1987, p. 351-374.
W- Zie SafTer and Grossman, Economic Inquiry, 1987, p. 403-404.

• Zij gebruiken ongevalsdate gemeten over de periode 1975-1981 ten aanzien van jonge autobe-
h bhnT '"**" '^ «i 24 jaar in 48 Amerikaanse staten. De toetsingsvariabelen in het model

^ e ben onder andere betrekking op het aantal verkeersongevallen per 100.000 inwoners, de ac-
ojns op bier, de minimumleeftijd voor het gebruik van alcohol, het inkomen, het aantal afgeleg-

automijlen en het percentage autobestuurders beneden de 25 jaar. Zie Saffer and Grossman,
1617 a , ? ™ ^ " " * " " ' P- ̂ " * * ' ' S " " " ^"^ Grossman, JLS, 1987, p. 357-364.

176-177^ '̂™ ^ " *""* leeftijdsgroep eveneens Chaloupka, Saffer and Grossman, JLS, 1993, p.
van de ' " ^°'gens dit onderzoek zal binnen de leeftijdscategorie 18-20 jaar een verhoging
het aantaTri™ T * " " ' ^^ankelijk van de omvang van de prijstoename, leiden tot een daling van

> 1<XM °°<iel'jke verkeersslachtoffers met ruim 33%. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE,

alcohol H . " "**•• a b i d i n g van hun analyse ook tot de conclusie dat de prijs van
n dmdelijk preventief effect heeft op het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder



met 19% in de categorie 21-24 jaar.""* In het andere onderzoek wordt door S ff
and Grossman gesteld dat de prijs van alcohol in de tijd gemeten relatief is daT
mede als gevolg van het ontbreken van een inflatiecorrectie.""' Door de T •
van de accijns op werkelijke waarde te schatten, berekenen zij het effect daarvaT*
het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren. De resultaten van het onderzoek *f"
zen op een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onderjongereninde
leeftijd van 15-24 jaar met 15%. Een beleid waarbij de hoogte van de accijns op bier
wordt gelijk gesteld met de hogere accijns op andere alcoholische dranken (wijn en
likeur), resulteert volgens Saffer en Grossman in een daling van het aantal verkeers-
slachtoffers onder jongeren met 21%. Een combinatie van beide factoren zal leiden
tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren met 54%.'"°

4.5.2. De toeparaing van een minimum/ee/fryrf voor </e consum/tfie van a/coAo/

Een tweede controlemaatregel heeft betrekking op de toepassing van een wettelijke
minimumleeftijd voor de aankoop en de consumptie van alcohol ('minimum legal
drinking age', MLDA). Deze maatregel, die met name in de Verenigde Staten strikt
wordt toegepast, is vooral gericht op jonge autobestuurders in de leeftijd van 15-24
jaar.'"'

Gedurende de jaren '80 van de vorige eeuw werd in bijna alle Amerikaanse SUM,
vooral onder druk van de federale overheid, de wettelijke MLDA verhoogdnaar21
jaar. Tussen 1970 en 1976 was deze MLDA in veel staten nog verlaagd naai 18
jaar.'*" In de rechtseconomische literaruur is aan de hand van ongevalsdata onder-
zocht welke effecten een MLDA kan hebben op het aantal verkeersongevallen. De
resultaten van deze studies geven in meerderheid een dalende trend aan in het aantaJ
dodelijke verkeersslachtoffers onder jongeren beneden de 25 jaar. Er is echter o«
een aantal studies, die tot een andere uitkomst leiden. In tabel 5 zijn de resultaten
van een viertal studies schematisch weergegeven. In de eerste kolom zijn de auW
van de verschillende studies opgesomd. In de tweede t/m de vierde kolom is aaage-

autobestuurders van 18-20 jaar. Zie echter, Young and Likens, IRLE, 2000, p. " " j ^
voortbouwend op het onderzoek van Chaloupka, Saffer en Grossman, wordt aangetoono ^
verhoging van de accijns op alcohol niet heeft geleid tot een wezenlijk daling van net
delijke verkeersongevallen. = >• - •

1618. Saffer and Grossman, Economic Inquiry, 1987, p. 411-415. -
1619. Saffer and Grossman, JLS, 1987, p. 353-354. ^ - v ^

1620. Saffer and Grossman, JLS, 1987, p. 373. lellmgdit)«*

1621. Zie paragraaf 3.2 van hoofdstuk 9 voor een empirisch bewijs van de veronders

autobestuurders een hoog ongevalsrisico vormen. i59.170.Vo^*
1622. Evans, Traffic Safety and the Driver, p. 207; Cook and Tauchen, JLS, 1984.P'• j ^ , ^ j j

dit onderzoek zou een verlaging van de MLDA naar 18 jaar tussen 1970 en ^ ^ ^ m d
tot een stijging van het aantal dodelijke verkeersongevallen onder bestuurders
ongeveer7%.
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elk effect de verhoging van de MLDA naar 21 jaar heeft gehad op het aantal
S j k e verkeersslachtoffers bij 4 categorieen van autobestuurders, namelijk die

18 jaar 18-20 jaar, 19-20 jaar en autobestuurders in de leeftijd van 21 jaar. Uit
de in label 3 genoemde studies blijkt dat na een verhoging van de MLDA naar 21
jaar afhankelijk van de onderzochte leeftijdscategorie, in bijna alle gevallen een da-
ling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers werd bereuet.

Tabel3

Onderzoek

Figlio""

Saffer/Grossman""

Asch/Levy'">

Males'"'

Een verhoging van de M L D A n a a r 21 j a a r

18jaar

-26%

-10%

18-20 jaar

- 8 - 1 1 %

-

19-20 jaar

- 1 9 %

21 jaar

+5%

Inaanvulling op tabel 3 kan w o r d e n v e r w e z e n n a a r e e n aanta l s tud ies d ie e e r d e r zi jn
beschieven en waarin ook de effecten v a n e e n v e r h o g i n g v a n d e M L D A n a a r 21 j a a r
worden onderzocht. De resul taten h i e r v a n w i j zen o p e e n da l ing v a n he t aanta l d o d e -
lijke verkeersongevallen onder j o n g e a u t o b e s t u u r d e r s m e t respec t ieve l i jk 1 , 2 % , ' " '
3,5%'"' en ongeveer 1 2 , 5 % . ' " ' K e n k e l s t e h da t m e t e e n federa le M L D A v a n 2 1

1623 Figlio, J. Pol'y Anal. & Mgmt., 1995, p. 555-566, met ongevalsdata uit de Amerikaanse Staat
Winsconsin in de periode 1976-1993. Binnen het empirisch model op p. 557-559 wordt verder
een onderscheid gemaakt tussen de natuurlijke daling van het aantal alcohol-gerelateerde ver-
keersongevallen en de verkeersongevallen die direkt het gevolg zijn van een toename van de

Safferand Grossman, Economic Inquiry, 1987, p. 403-412; Saffer and Grossman, JLS, 1987, p.
351-374. In beide studies hadden de data betrekking op de periode 1975-1981, waarin 15 Ameri-
kaanse staten overgingen tot een verhoging van de MLDA naar 21 jaar. Zie ook paragraaf 4.3.1
vandithoofdstuk.

Asch and Levy, J. Pol'y Anal. & Mgmt., 1987, p. 180-192. Dit onderzoek omvat date die een
wgehjkmgmaken tussen de MLDA's in 50 Amerikaanse steten in het jaar 1978.
14 A ' • ' ^ ' ^ ' " ^ " ' Hierin wordt gebruik gemaakt van ongevalsdata ten aanzien van

Amenkaanse staten in de periode 1975-1983. Deze date worden vergeleken met date in steten
1627 2 " ^ D A n i e t w e r d v e r h o o g d .

periodMo^Töo^" ^ ° " ' ' ' ' ' ^ ' •*' ^ ' °® •*"* ' " <*'' onderzoek hebben betrekking op de
1628.

1629.

1624.

1625.

1626.

Grossman, JLS, 1993, p. 161-186. De date in dit onderzoek omvatten de

I Schenzler, IRLE, 1994, p. 64 en 67. De data in dit onderzoek hebben betrek-
": 1982-1990. . , i • , , , .



4*2 - , v i ^ , v,A »v.

jaar het rijden onder invloed onder jonge mannelijke autobestuurders met 13«/
dalen en onder jonge vrouwelijke autobestuurders met 21%.'""

Door zowel Asch en Levy als door Males worden nuanceringen aangebracht o de
'positieve' uitkomsten van de vorenbedoelde studies. Hoewel ook zij tot een dalin
van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers komen bij een MLDA van 21 iaar
het uiteindelijke maatschappelijke effect van een MLDA op de preventie van ver-
keersongevallen volgens hen minder groot. Asch en Levy stellen dat eerder sprake is
van onervarenheid met het gebruik van alcohol waardoor, ongeacht de leeftijd van
de betrokkene, een negatieve invloed ontstaat op het ongevalsrisico. Daamaast is
enkel een verhoging van de MLDA niet voldoende om het alcoholgebruik onder jon-
geren te verminderen. Daaraan dienen volgens hen ook opvoedingsprogramma's, een
betere controle van de verkeersveiligheid en scherpere sancties een bijdrage te leve-
ren.'"' Males concludeert naar aanleiding van zijn onderzoek dat de daling van het
aantal dodelijke verkeersongevallen, tengevolge van de federale MLDA van 21 jaar,
met name plaatsvond in staten die voorheen een MLDA van 18 jaar hanteerdea
Volgens een schatting van Males, gebaseerd op zijn onderzoeksresultaten in de on-
derzochte periode (1975-1983), zal, door de verhoging van de federale MLDA van
18 naar 21 jaar, de absolute netto toename van het aantal dodelijke verkeersslachtof-
fers onder autobestuurders beneden de 21 jaar jaarlijks tussen 40 en 250 bedragen.
Een toename met 40 betekent een relatieve daling van het aantal slachtoffers ouder
18-jarigen met 10% en een relatieve stijging met 5% bij 21-jarigen. Een absolute
toename met 250 slachtoffers leidt in de berekeningen van Males tot een relate«
daling van 3% bij autobestuurders beneden de 21 jaar en een relatieve stijging met
14% bij 21-jarigen in staten die hun MLDA verhogen naar 21 jaar.""

4 . 4 . C O N C L U S I E ' — V : •• ( . - • • . • • - , . ..•-;•••: A...tert

Naar aanleiding van het empirisch onderzoek naar de preventie van alcoholgerela-
teerde verkeersongevallen, kan worden geconcludeerd dat in het kader van het pre-
ventiebeleid een administratieve ontzegging van de rijbevoegdheid een effecücver
beleidsinstrument is dan een gevangenisstraf. De verplichte ontzegging vandenjbe-
voegdheid heeft, economisch gezien, mede tot doel om de activiteit »^J»Vf
verminderen en kan ook de zorgvuldigheid van autobestuurder verhogen. Daatfl
wordt verondersteld dat wanneer een autobestuurder besluit om, ondanks *°"J
bod, toch aan het verkeer deel te nemen hij mogelijk een hogere zorgvukugnei
betrachten.'*" Verder kan worden geconcludeerd dat ook een omvangnjlce

1630. Kenkel, JLE, 1993, p. 894-895. De dato in dit onderzoek hebben betrekking op ej

1984. Zie ook paragraaf 4.2.2 van dit hoofdstuk.
1631. Asch and Levy, J. Pol'y Anal. & Mgmt., 1987, 184-190.
1632. Males, JLS, 1986, p. 203-204. . •
1633. Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 47 en 83. ,>..i;
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het rijden onder invloed kan reduceren. Met een dergelijke cam-
niet alleen de pakkans verhoogd, maar kan tevens een bijdrage worden

Tverdaan een vermindering van het aantal alcoholgerelateerde verkeersongeval-
Ira Daarbij dient echter te worden aangetekend dat deze daling mogelijk een tijde-
lijk effect zal hebben, omdat na verloop van tijd autobestuurders ontdekken dat de
pakkans gering is zodat het aantal verkeersongevallen weer zal toenemen.'"*

Met betrekking tot het controlebeleid kan worden gesteld dat een verhoging van de
accijns op alcohol een effectief middel is om het rijden onder invloed en daarmee
het aantal verkeersongevallen te verminderen. Daarnaast zal ook een verhoging van
deMLDA naar 21 jaar volgens de meeste studies leiden tot een afhame van het aan-
tal dodelijke verkeersslachtoffers, met name binnen de leeftijdscategorie (18-20 jaar)
waarop de wetgeving betrekking heeft. Uit het empirisch onderzoek kan echter ook
worden opgemaakt dat een verhoging van de accijns en de MLDA alleen niet vol-
doende zijn om het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen te vermin-
deren."" Naast opvoedingsprogramma's en scherpere sancties wordt door Dewees,
DuffenTrebilcock als voorbeeld de zogenaamde automatische ademtest genoemd.
Hierbij geldt dat een autobestuurder waarschuwingssignalen krijgt wanneer hij in
zijn auto stapt en weigert zichzelf een test af te nemen of ingeval de ademtest een te
hoog alcoholpercentage aangeeft. Daarnaast kan ook een verbetering van de veilig-
beid op de weg leiden tot een vermindering van het aantal alcoholgerelateerde ver-
keersongevallen.'"' ™_,-^-., ••: . , , , -. , : ..-••;..• •-..>::... ,--, -•. •":. • •. w v ̂  -Ü

5. Maximumsnelheid en de preventie van verkeersongevallen

In deze paragraaf zal een laatste instrument van veiligheidsregulering aan de orde
komen, namelijk de toepassing van een maximumsnelheid. Daarbij Staat de vraag
centraal welke effecten een maximumsnelheid heeft op het aantal verkeers-
ongevallen. In dat kader zullen achtereenvolgens de gevolgen van een verhoging of
«riaging van de maximumsnelheid voor het ongevalsrisico en de efifectiviteit van de
tondhaving van de maximumsnelheid op het rijgedrag van de autobestuurder aan de
oraekomen.

*•>• MAXIMUMSNELHEID EN HET ONGEVALSRISICO ^ c r ' - " : ' - K '

snelheid waarmee door autobestuurders wordt gereden Staat volgens
id met het ongevalsrisico. Hij verwijst naar een Britse Studie waarin

dat een vermindering van de gemiddelde snelheid met 1% leidt tot een

1634. Zie Evans T «-
"35. Avh, j , , ^ *"d * * D™«"- P- 197-198; Bruce, Law and Policy, 1984, p. 82-83.

Ditiffw J J-™iyAnal. &Mgmt. , 1987, 184-190. Zij noemen onder andere een verscher-
" de sancties als een belangrijke additionele maatregel.
• Wir and Trebilcock, Accident Law, p. 47-48 en 83. " , , -, . - , .••••, •
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daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 4 ,5%. '" ' fo het
schreven onderzoek van Peltzman'"* wordt gesteld dat een 1% lagere gemidd t
snelheid, op landelijke autowegen tijdens daluren, zal leiden tot een daling van k
aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 1,9%.'"' Robertson, ten slotte heeftber
kend dat een verlaging van de gemiddelde snelheid leidt tot een daling van het aanül
dodelijke verkeersongevallen met 2,8%. "*°

Een onderzoek van Curran and Dwyer bevat een theoretische en empirische analyse
van de 55 MPH maximumsnelheid, voorheen 65 MPH, die in 1973 in de VS is inee-
voerd."*' De centrale vraag in dit onderzoek is of de positieve effecten van de 55
MPH op het aantal dodelijke verkeersslachtoffers voortduurden in de eerste jaren na
de invoering daarvan in 1973. Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat
een lagere maximumsnelheid geen permanent positief effect heeft gehad op het aan-
tal verkeersslachtoffers. '^ De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden
samengevat. . - -y^nr : v.-'rr-- '•-tiv.-53fcfsr. •-/.••rV-M," '..----•>;

In de eerste plaats is volgens Curran en Dwyer op basis van de ongevalsdata sprake
van een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 1974. Dezeafhameis
volgens hen echter niet het directe gevolg van de invoering van de 55 MPH-limietin
1973. De oorzaak hiervan moet volgens hen worden gezocht in andere factorenzo-
als de prijs van benzine in verband met de oliecrisis. In dat kader wordt door Curran
and Dwyer gesteld dat een stijging van de prijs van benzine'**'' zal leiden tot een la-

1637. D. Gosh, D. Lees and W. Seal, The Economics of Personal Injury, Westmcad, England, Six»
House, 1976 in Bruce, Law and Policy, 1984, p. 70. • •'

1638. Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
1639. Peltzman, JPE, 1975, p. 677-725. . „.

1640. L. Robertson, Journal of Economic Issues, 1977, p. 587-600 in Bruce, Law and Policy, 1*».*

70.
1641. Cumin and Dwyer Jr., in Essays in Law and Economics, p. 117-161. In

ving door het Amerikaanse Congress hen-oepen, zodat opnieuw een maximumsnelh

MPH gold. Zie CutTan and Dwyer, p. 117.
1642. Curran and Dwyer, in Essays in Law and Economics, p. 124 en 139-143. Bij

zij gebruik van data ten aanzien van het aantal dodelijke verkeersongevallen p
tomijlen op bepaalde autowegen gedurende de periode 1947-1985. De '
nen het model hebben betrekking op de ongevalskosten, de prijs van benzine,
aantal autobestuurders tussen 16 en 25 jaar en een snelheidsvariabele.

1643. In dat verband kan worden verwezen naar een onderzoek van Leigh and
Anal. & Mgmt., 1991, p. 474-481. Hiemit blijkt dat een toename van de ^ " J ^
10% kan leiden tot een afname van het aantal verkeersdoden met 1,8-2% ^ ^
dit een absolute vemindering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers me
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cdviteitsniveau (autorijden), met het gevolg een daling van het aantal verkeers-

ongevallen.

Inde tweede plaats wordt door Curran en Dwyer, gemeten over de periode 1967-
1980 een empirische vergelijking gemaakt van ongevalsdata in een groot aantal ju-
risdicties in de wereld. Daaruit kan volgens hen worden opgemaakt dat het aantal
dodelijke verkeersongevallen in Noord-Amerika na 1974 een ander patroon (stabili-
sering) volgt dan in de landen (daling van het aantal ongevallen) waar geen maxi-
mumsnelheid werd ingevoerd. Curran en Dwyer voorspellen dat een nieuwe maxi-
mumsnelheid van 65 MPH geen wezenlijk effect zal hebben op het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers."** -I''-'.*'

De uitkomsten van het onderzoek van Curran en Dwyer worden bevestigd in een
studie van The Brookings Institution' uit 1986. Daarin word geconcludeerd dat de
invoering van een 55 MPH-limiet geen grote invloed heeft gehad op het aantal dode-
lijke verkeersslachtoffers in de jaren na de oliecrisis van 1974. '"*

Brace verwijst echter naar een aantal studies uit de jaren '70 van de vorige eeuw,
waarin wel wordt aangetoond dat de invoering of een verlaging van een maximum-
snelheid kan leiden tot een afhame van het aantal verkeersongevallen. Na de invoe-
ring van een maximumsnelheid zal volgens de berekening in deze studies, het aantal
dodelijke verkeersongevallen met ongeveer 20% verminderen. '" '

5 . 2 . D E H A N D H A V I N G V A N D E M A X I M U M S N E L H E I D , : : ; , , . • • ; ' , . : ; . • ; • : • '

De vTaag of de invoering van een maximumsnelheid ook tot een vermindering van
het aantal verkeersongevallen leidt, is mede afhankelijk van de (mogelijkheden tot)
handhaving van een bepaalde snelheidslimiet. In de VS is bijvoorbeeld uitgerekend
datelke politieambtenaar voor snelheidscontroles ongeveer 190 mijl autoweg tot

IM*. Curran and Dwyer, in Essays in Law and Economics, p. 123-131. Zie ook Dewees, Duff and

Trebilcock, Accident Law, p. 45.

W. Curran and Dwyer, in Essays in Law and Economics, p. 131-135 en p. 143-153.
Crandall, H.K. Gruenspect, T.E. Keeler and L.B. Lave, Regulating the Automobile, Wash-

ington, The Brookings Institution, 1986, p. 65 en 67 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident
L»*.P-45en81,noot304.
_̂ Dawson, Analysis of Fatal Accident Trends on Maryland Highways 1970-1976, Public Roads
• 79, p. 62-68 en P. Ellis, Motor Vehicle Mortality Reductions Since the Energy Crisis,

J°H H d f * ^ *""* '"*""""*• ' ^ > P- 373-382 in Bruce, U w and Policy, 1984, p. 80. Zie ook
a ^ c v ' ^-^- Traffic Fatality Trends, in Human Behavior and Traffic Safety, Evans

"'B ̂ eas.; New York, Plenum, 1985, p. 8-9, geciteerd in Dewees, Duff and Trebilcock,
^ • . ' "• " «> 81 noot 303. Hierin wordt eveneens geconcludeerd dat, ten gevolge van

g van een maximumsnelheid, het aantal verkeersongevallen, gemeten naar aantal af-
automijlen, aanzienlijk is gedaald. . . v ^ . - „:, ,,-•„ ,v •- , s •-.•,r..-..'̂ ,--:-,
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zijn beschikking heeft.'"* In de praktijk wordt de handhaving van de
snelheid veelal geconcentreerd op rüstige en veilige wegen, waarop i
gering is en de autobestuurder naar verwachting zijn snelheid zal opvoeren~De"T
tie kan op dergelijke wegen het meest effectief gebruik maken van de radar wL
mee eenvoudig bepaalde handhavingsquota kunnen worden gehaald."""

In het kader van dit onderzoek is met name de vraag van belang welke controle.
maatregelen effectief zijn bij de handhaving van de maximumsnelheid. Experi-
menten met politiepatrouiUes längs de kant van de weg hebben uitgewezen dat auto-
bestuurders hun snelheid verminderen. In California kon door een intensieve politie-
controle de gemiddelde snelheid met 5% omlaag worden gebracht. Dit effect ver-
dween, zodra de patrouilles waren beeindigd.'""

Wilkinson stelt naar aanleiding van zijn empirisch onderzoek dat een strikte hand-
having van de maximumsnelheid leidt tot een vermindering van het aantal verkeers-
slachtoffers met 3%. Daarnaast zal een strikte handhaving van de maximumsnelheid
leiden tot een afhame van de gemiddelde snelheid op autosnelwegen met ongeveer
2 , 5 % . ' " ' •-.••• / I . , ; , •• •••• " n > - , V.'; j ' • . " ) , ; > " { < I S H J f c ' , f— ,-"i r

In Nederland is ervaring opgedaan met het zogenaamd 'Gericht Verkeerstoeachf
(GVT). Daarbij wordt een stuk autosnelweg geselecteerd waarop intensieve snel-
heidscontroles plaatsvinden. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is de weg-
gebruiker met behulp van verkeersborden erop attent gemaakt dat de snelheid
(maximum 100 km/uur) wordt gecontroleerd. Binnen een week bleek 84% van de
automobilisten, mede ook door de aandacht in de landelijke media, op de hoogtete
zijn van de controles. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijk GVT op het traject Am-
sterdam-Utrecht heeft geleid tot een afname van het aantal verkeersongevallen met
Ie tse lmet l5%."" , .. ,

In de Canadese provincie Ontario werd in 1976 de maximumsnelheid verlaagd van
70 MPH naar 60 MPH, tegelijkertijd werd een wettelijke draagplicht van de autovo-
ligheidsgordel ingevoerd. Deze maatregelen leidden tot een daling van bet aantal

1648. U.S. Transportation Research Board, 55 (MPH): A Decade of Experience, Special Rep*
Washington, Government Printing Office, 1984, p. 13 en 147 in Dewees, Duff and liw
Accident Law, p. 45 en 80, noot 299.

1649. Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 45. 147 in De»«
1650. U.S. Transportation Research Board, 55 (MPH): A Decade of Experience, p.

Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 45 en 81, noot 301. narauraaf 4-3 *
1651. Wilkinson, Southern Econ. J., 1987, p. 328-329. Zie omtrent dit onderzoek ook paragr

dit hoofdstuk. • 1 1Q95 p 1 » * *
1 6 5 2 . Visser, Politiecom Special, 1995, p. 18-19 en Bennink, Politiecom Special, 1 » ^

wordt overigens gesuggereerd dat na beCindiging van de controles de wegg
mumsnelheid gewoon weerzal negeren. ..
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dodeliike verkeersongevallen in 1974, maar dit was volgens de onderzoekers mede
heteevolg van de prijsstijgingen (oliecrisis) waardoor het activiteitsniveau (autorij-

Haeer was. Dewees, Duff en Trebilcock stellen ook dat in 1976 het aantal ver-
keersongevallen in Ontario afnam, maar dit gold voor alle wegen, derhalve ook die
waarop geen maximumsnelheid van toepassing was. Dit betekent volgens hen dat de
âximumsnelheid niet de enige factor is geweest die aan de daling van het aantal

verkeersongevallen heeft bijgedragen.""

In 1987 werd in de VS op de landelijke autosnelwegen de maximumsnelheid ver-
hooed van 55 MPH naar 65 MPH. Een onderzoek in 22 staten naar de ervaringen
metdeze snelheidslimiet, gemeten over de periode mei 1987-juli 1987, wijst uit dat
het aantal verkeersdoden op landelijke wegen met 52% is gestegen. Hoewel dit een
aanzienlijke relatieve toename suggereert, is volgens Dewees, Duff en Trebilcock de
algemene verkeersveiligheid eerder vergroot. Het genoemde percentage van 52%
komt namelijk overeen met een absolute toename van het aantal verkeersdoden op
landelijke wegen van 296 naar 450. Op andere autowegen daalde het aantal ver-
keersdoden echter van 4830 naar 4350 (een relatieve daling van 10%). Dit betekent
volgens hen dat in staten die de maximumsnelheid verhoogden per saldo het abso-
luut aantal dodelijke verkeersslachtoffers is afgenomen. '"*

5.3. CONCLUSIE

Dewees, Duff en Trebilcock oordelen dat een verlaging van de maximumsnelheid in
iheorie zal leiden tot een afname van het aantal dodelijke verkeersongevallen. Bij
een hoge snelheid zal immers het reactievermogen van de autobestuurder dalen, met
als mogelijk resultaat dat de gevolgen van een verkeersongeval ernstiger zijn. Een
lagere snelheid kan daarentegen leiden tot bijvoorbeeld slaperigheid. In de veronder-
stelling dat daarbij een längere tijd op de weg wordt doorgebracht, kan dit leiden tot
«nvermindering van de aandacht.'*"

Binnen de empirische literatuur bestaat echter, ondanks het gegeven dat een lagere
maximumsnelheid ook tot een lagere gemiddelde snelheid leidt, geen overeenstem-
mmg over het directe verband hissen snelheid en het aantal verkeersongevallen.
<w Dewees, Duff en Trebilcock wordt daarom het volgende voorgesteld: ''

M- Fnedland, M. Trebilcock and K. Roach, Regulating Traffic Safety, Toronto, University of

1654 in!™'" *"?"'. ' " ° ' " ^ ^ e e s , Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 45 en p. 81, noot 305.o c , Accident L a , p p ,
Institute for Highway Safety, Insurance Institute Status Report 22, nr. 4, december

.P-1; Report 23, nr. 3, maart 1988, p. 7; Report 23, nr. 7, juli 1988, p. 3; Report 23, nr. 8,
^gustus 1988, p. 1 en Report 24, nr. 1, januari 1989, p. 1 in Dewees, Duff and Trebilcock, Ac-
Proceed**' "*' *'"** *" "*' * ' ' "°°* ^ ° ^ ^ ' ' ° ° ^ Michener and Tighe, Am. Ec. Rev., Papers and
gen een M ! ' ' ^ ' ^ ^^^^^^' <̂ '̂  ̂ J <*" maximumsnelheid van 65 MPH op landelijke autowe-

'«5 r w '^ " ' ^ " ^ (0-8-3,4%) van het aantal dodelijke verkeersongevallen voorspellen.
" * * « . Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 46.
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'Given the conflicting data, a sensible approach would be to set speed li t
a level that encourages a relatively moderate mean speed, but not so low as to

, encourage massive violations and higher variance in speed. Enforcement
,. activity and severity of sanctions should be targeted to drivers who are guilty

of substantial deviations from mean traffic speed'."'*

6. Veiligheidsregulering in het verkeer en lobbying

In de theorie is aandacht besteed aan de invloed die belangengroepen, autoverake-
raars, autofabrikanten en potentiele verkeersslachtoffers, kunnen uitoefenen op de
totstandkoming en op de inhoud van bepaalde vormen van veiligheidsregulering in
het verkeer.'"' Daarbij is veelal sprake van sterk conflicterende belangen die maar
in een beperkt aantal situaties tot overeenstemming kunnen worden gebracht. Vanuit
de economische analyse is daamaast gesteld dat de uitkomsten van het lobbyproces
ook een averechts effect kunnen hebben op de preventie van verkeersongevallea

Ten aanzien van de invloed van lobbygroepen op de totstandkoming van autoveilig-
heidsregulering kan worden verwezen naar een onderzoek van Kneuper en Yandle.
Daarin wordt de rol van autoverzekeraars en autofabrikanten bij de invoeringvande
airbag in Amerikaanse auto's bestudeerd.'"* Volgens Kneuper en Yandle zijn de au-
tofabrikanten in de VS in beginsel tegen een airbag en geven zij de voorkeuraaneen
verplichte 'actieve' autoveiligheidsgordel, hoewel beide instrumenten tot een va-
mindering van het aantal verkeersslachtoffers kunnen leiden. Een autovei-
ligheidsgordel is volgens de autofabrikanten echter goedkoper en daamaast zijn zij
bevreesd voor productaansprakelijkheidsclaims in het geval een airbag niet zou wer-
ken. '" ' . . . . . . .... . . ... _ , .

Volgens Kneuper en Yandle worden door de autoverzekeraars een drietal argumen-
ten genoemd ten faveure van een airbag. In de eerste plaats zal een airbag een auto-
inzittende beter beschermen tegen letselschade, hetgeen weer kan leiden tot een af-
name van het aantal dure en onvoorspelbare aansprakelijkheidsprocedures. In«
tweede plaats is een airbag een passief veiligheidsinstrument. Dit betekent dat dean-
tobestuurder, ongeacht zijn houding ten aanzien van het ongevalsrisico en zonder
enige inspanning van zijn kant, wordt beschermd. Daamaast zijn vanuit het oogp
van veiligheidsregulering ook geen handhavingsproblemen. In de derde plaats
werking van de airbag aan de autobestuurders bescherming kunnen geven tegenî
emstig letsel. Kneuper en Yandle verwijzen in dat kader naar een empirisch o •
zoek waaruit blijkt dat zowel de airbag als het gebruik van de autoveihgheidsgo

1656. Dewees, DufT and Trebilcock, Accident Law, p. 46.
1657. Zieparagraaf 6 van hoofdstuk 7.
1658. Kneuper and Yandle, JRI, 1994, p. 107-116.
1659. Kneuper and Yandle, JRI, 1994, p. 107-108.
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he hentiing geven ingeval van een frontale botsing, maar de airbag is superieur
Jneer de ernst van het ongeval toeneemt. "*° ••• — . , : , . , , . . • , , , , - . , „

Kneuper and Yandle noemen ook een aantal verzekeringseconomische argumenten
ten voordele van de invoering van een airbag. Verzekeraars pleiten namelijk, behal-
ve voor een verhoging van de veiligheid, ook voor een betere voorspelbaarheid van
het individuele ongevalsrisico, zodat de omvang van de verzekeringspremie daarop
Ian worden afgestemd. Een veiligheidsinstrument als de airbag dat standaard in alle
auto's wordt aangebracht, betekent voor verzekeraars dat de voorspelbaarheid van
het ongevalsrisico wordt verbeterd.

••;; \ 3 J b o . M i r ? b j i ; i i . h : » t ; . b i s » ; - . * ; • • : . •.-.•.•

Samenvattend kan worden gesteld dat vooral de belangengroepen die goed zijn ge-
organiseerd (verzekeraars, autofabrikanten) hun invloed aanwenden bij de tot-
standkoming van wetgeving. De rol van grote belangengroepen (consumenten) kon
daarentegen niet voldoende worden onderzocht. Toch kan worden geconcludeerd dat
de overheid met betrekking tot de invoering van de autoveiligheidsgordel en de air-
bag rekening heeft gehouden met zowel de belangen (bescherming) van de con-
sument als met de belangen van de autoverzekeraars (airbag) en de autofabrikanten
(autoveiligheidsgordel)."^

7. Conclusie: veiligheidsregulering in het verkeer '

In dit hoofdstuk is aan de hand van de beschikbare empirische literatuur onderzocht
welke invloed bepaalde vormen van veiligheidsregulering hebben op het verkeersge-
drag en het aantal verkeersongevallen. Daaruit is in de eerste plaats duidelijk gewor-
den dat bijvoorbeeld de autoveiligheidsgordel, de airbag en de controle van het rij-
denonder invloed een bijdrage kunnen leveren aan de daling van het aantal dodelij-
ke verkeersslachtoffers. In de tweede plaats is gebleken dat een intensieve handha-
™g en controle van de veiligheidsregulering nodig is om een hoog preventief effect
te bereiken. In de derde plaats wordt gesuggereerd dat een administratieve ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid een beter preventief effect heeft tegen het rijden onder
umoed dan bijvoorbeeld een boete of een gevangenisstraf. Daarbij geldt dat de em-
Pmsche uitkomsten ten aanzien van de effecten van een gevangenisstraf omstreden
zijn, noewel in een studie wordt gesuggereerd dat met een gevangenisstraf vooral bij

awobestuurders een preventief effect wordt bereikt, terwijl bij jonge autobe-

^ Zador and M. Ciccone, Driver Fatalities in Frontal Impacts: Comparisons Between Cars with

a n H ^ ! ^ k**""*' ^ " * - Arlington, Insurance Institute for Highway Safety, 1991 in Kneuper

, ^Ymdle ,JRi , l 994 ,p . 111-113. . , , • , , . „ . . . . . = , . ,

•^upcrandYandle,JRI, 1994, p. 113-114. ^ , , , ^ : , , ,
• ^«P«andYandle,JR1,1994,p. 107-116 . , , > , • :K, . „ , . . . ,.
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stuurders eerder een ontzegging van de rijbevoegdheid als een effectief instnmv»
kan worden beschouwd. " " ™̂*"*

In het algemeen kan worden gesteld dat met betrekking tot de meeste jurisdicti
in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest sinds 1970 sprake is van een daling vanY
aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. Een uitzondering hierop word!
gevormd door Noord-Amerika. Daar kenden de ongevalsstatistieken een grillig v«.
loop, waarbij tussen 1970 en 1993 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is afge-
nomen maar het aantal verkeersgewonden sterk is gestegen."** De oorzaak van deze
trends kan alleen met een uitvoerig statistisch en rechtseconometrisch onderzoek
worden achterhaald. De dalende trend ten aanzien van het aantal verkeersslachtof-
fers kan worden verklaard uit de hoeveelheid maatregelen die op het terrain van de
verkeersveiligheid zijn genomen. De verschillende empirische studies die in dit
hoofdstuk aan de orde zijn geweest suggereren dat de meeste veiligheidsmaatregelen
hebben geleid tot een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

In de theorie is gesteld dat verkeersdeelnemers bij hun deelname aan het verkeer
soms niet optimaal zijn geinformeerd, een probleem dat door de invoering van vei-
ligheidsregulering kan worden tegengegaan.'*" In dit hoofdstuk is gebleken dat een
autobestuurder vaak niet op de hoogte is van het feit dat een autoveiligheidsgordel
hem kan beschermen tegen ernstig ongevalsletsel. '*** Dit informatietekort, dat mede
tot gevolg had dat een grote meerderheid van de autobestuurders geen autoveilig-
heidsgordel droeg, is door de overheid deels opgeheven door wetgeving waannee
het gebruik van de autoveiligheidsgordel verplicht wordt gesteld. In een aantal jaris-
dicties ging de invoering van deze wetgeving samen met een uitgebreide puHici-
teitscampagne, waardoor met name de eerste jaren het gebruik van de autoveilig-
heidsgordel sterk toenam. Uit het beschreven empirisch onderzoek bleek echter ook
dat een dergelijk hoog gebruik dient te worden vastgehouden met behulp van een
strikte controle en de daarmee verbonden sancties. Wanneer immers de pakkans ge-
ring is zal een autobestuurder onvoldoende inspanningen verrichten ora zijn eigen
verhoogde veiligheid te handhaven.

Ten aanzien van het rijden onder invloed en de overtreding van de maximunffld-
heid geldt dat de autobestuurder die gedronken heeft of te hard rijdt het ongevalms-
co zowel voor zichzelf als voor zijn medeweggebruikers verhoogt. Uithetempn
onderzoek is gebleken dat regulering het rijden onder invloed en de overtredin?
de maximumsnelheid kan verminderen en de autobestuurder kan aanzetten tot zorg-

1663. Zie Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 64 en 67; Dewees, Duff and Trebilcock,

dent Law, p. 53. .
1664. Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995, p. V-l •
1665. Zie paragraaf 3 van hoofdstuk 7.
1666. Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
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vuldiger rijgedrag. Voorbeelden van deze regulering zijn een verhoging van de prijs
(accijns) van alcohol, een verplichte ontzegging van de rijbevoegdheid (verminde-

an het activiteitsniveau) en een strikte handhaving van de maximumsnelheid.
T aanzien van dit laatste geldt dat de handhaving een permanent karakter moet
dra n, ^jers zal een autobestuurder na beeindiging van de controle de neiging ver-
tonen om het gaspedaal weer wat verder in te trappen.
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Hoofdstuk 13: Een no-fault verzekering en andere - >*)
compensatiemechanismen ;;;••; ; ;^ ••;'* ';"J''j

Indevoorgaande drie hoofdstukken is empirisch onderzoek beschreven met betrek-
kjng tot de invloed van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering op
de preventie van verkeersongevallen. In het kader van dit onderzoek Staat de vraag
centraal op welke wijze een optimale preventie van verkeersongevallen en een opti-
male compensatie van verkeersslachtoffers kan worden bereikt. Ten aanzien van dit
lutste is in hoofdstuk 10 aandacht besteed aan de vraag in hoeverre ver-
keersslachtoffers binnen een systeem van aansprakelijkheid en verzekering hun ver-
keersschade krijgen vergoed. In dit hoofdstuk zal de nadruk liggen op de, preventie-
veencompensatoire, werking van een no-fault verzekering.

Inde Amerikaanse literatuur wordt een no-fault verzekering omschreven als een ver-
zekering waarbinnen de autobestuurder, indirect via zijn of haar eigen verzekeraar,
ongeacht de schuldvraag, financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor de
persoonlijk geleden materiele schade (medische kosten en inkomensschade) van de
mittenden van de verzekerde auto, van de voetgangers waarmee de verzekerde auto
mbotsingkomt en van de verzekerde autobestuurder zelf."*" Uit deze omschrijving
kan worden opgemaakt dat een no-fault verzekering zowel een eerste partij- (voor de
schade van de inzittenden/autobestuurder) als een derde partij (voor de schade van
de voetganger) karakter draagt.

de theoretische analyse is gewezen op het feit dat een no-fault verzekering
rich in vele vormen kan voordoen."** In dat kader wordt globaal het volgende on-
derscheid gemaakt.

7 ^ ™*s* Pure vorm kan een no-fault verzekering ('comprehensive') worden be-
* uwd als een vergoedingsmechanisme, waarbij een aansprakelijkheidsvordering
ôor persoonlijke letselschade vrijwel geheel is uitgesloten. Daarbij is een soort van

^™pensatiefonds opgezet, waaruit verkeersslachtoffers een vergoeding ontvangen
is beperkt is tot een vast percentage van de materiele schade.

no-fault creeert nog wel de mogelijkheid voor een aansprake-
ar deze is veelal gebonden aan materiele of monetaire schade-

1'). Materiele schadedrempels hebben betrekking op de ernst van

Wels'fPR™'*' ^ ' ' " " ' P' " ' ' ^^"aiowski and Young, JRI, 1985, p. 270; Cummins and
•W. 7i.J__ . " " ' P ^ ' -

van hoofdstuk 6.
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het persoonlijk letsel tengevolge van een verkeersongeval. Financiele schad dr?
pels houden verband met het geldelijk niveau van de medische kosten en de iT
mensschade die door het verkeersslachtoffers zijn gemaakt respectievelijk geled
Ten aanzien van de verschillende jurisdicties die in dit hoofdstuk aan bod k ™"
geldt dat de omvang van zowel de materiele als monetaire schadedrempels sterkT
eenlopen.

Een derde vorm van no-fault ('add-on') tenslotte, bevat, naast de handhaving van het
aansprakelijkheidsrecht, een verplichte eerste partij verzekeringsdekking van em
door de overheid te bepalen omvang. Dit betekent dat voor het slachtoffer de moee-
lijkheid voor het instellen van een aansprakelijkheidsvordering blijft bestaan Wan-
neer het slachtoffer daarvoor kiest zullen de voordelen die hij van de no-fault vem-
kering geniet worden verrekend met de vergoeding die hij uit hoofde van zijn aan-
sprakelijkheidsvordering ontvangt.""

In dit hoofdstuk zal aan de hand van de beschikbare empirische literatuur de preven-
tieve- en compensatoire werking van de no-fault verzekering en het aanspra-
kelijkheidsrecht worden geanalyseerd. Daarbij zal in paragraaf 2 eerst een inhoude-
lijk overzicht worden geschetst van de verschillende vormen van no-fault zoals deze
in Noord-Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Australie worden toegepast. In para-
graaf 3 Staat de vraag centraal welke effecten deze no-fault regimes hebben cp de
preventie van verkeersongevallen, de compensatie van verkeersslachtoffers a de
kosten van het systeem. Paragraaf 4 tenslotte, is ingeruimd voor een aantal :on-
cluderende opmerkingen ten aanzien van no-fault en aansprakelijkheid.

2. Een overzicht van een aantal rechtstelsels met een no-fault
verzekering . ,, .^ «. j

In deze paragraaf zal een aantal no-fault Systemen worden beschrevendieinheiver-
dere empirisch onderzoek een belangrijke rol vervullen. Daarbij is de positiendite-
lijke analyse beperkt tot een meer algemene weergave van de toepasselijke no-fault
stelsels in respectievelijk Nieuw-Zeeland, Australie en de Canadese provincie Que-
bec. Ten aanzien van de Verenigde Staten geldt dat elke Staat de vrijheid heelt ora
de vergoeding van verkeersschade zelf te regelen."™ In de meeste Amerikaanst sta-
ten wordt daarbij een vorm van no-fault toegepast.

1669. Zie voor een analyse van de verschillende vormen van een no-fault venekenng: N ^
Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 1-15; Van Wassenaer van Catwijck, VA, .^j
Zie ook Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 22 en 67 voor een overa
risdicties die een vorm van no-fault hebben ingevoerd.

1670. Dit geldt ook voor de provincies in Canada en Australie. Zie Van Wassenaer

1988, p. 330.
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NIEUW-ZEELAND EN HET NO-FAULT COMPENSATIEFONDS VOOR • f^:.s :«• ;:«

VERKEERSSLACHTOFFERS .ÄfirfÄr-Ms-Lf-iiv

M tbetrekking tot de verkeersaansprakelijkheid in Nieuw-Zeeland markeert het jaar
1974 de overgang van een aansprakelijkheidsregime naar een vergoeding van ver-
keersschade via een compensatiefonds ('comprehensive no-fault'). Vöör 1974 werd
de verkeersaansprakelijkheid beheerst door een regel van foutaansprakelijkheid met
een gradueel eigen schuldverweer, gecombineerd met een verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering voor de autobestuurders, die een onbeperkte dekking bevatte voor
schade van derden. Het slachtoffer diende voor een vergoeding van de schade, zowel
materieel (letsel- en zaakschade) als immaterieel, een beroep te doen op de aanspra-
kelijkheidsverzekeraar van de autobestuurder. Daarnaast beschikte het potentiele
verkeersslachtoffer veelal over een vangnet van sociale en particuliere verzekerin-
gen.'"' " ' • - - • • • - • • = " • •

In 1974 werd in Nieuw-Zeeland de 'Accident Compensation Act' ingevoerd'*" met
het doel om slachtoffers van een ongeval te compenseren, ongeacht de vraag wie het
ongeval had veroorzaakt. Deze wet is van toepassing op alle ongevallen waarbij per-
soonlijke schade ontstaat, zoals met betrekking tot het verkeer, consumenten, pro-
ducten en medische behandelingen. In 1982**" en 1992"™ is deze wet verder aan-
gepast, waarbij met name de omvang van de uit te keren schadevergoeding werd be-
perk..""

Binnen de 'Accident Compensation Act' kan een verkeersslachtoffer voor zijn scha-
deloosstelling een beroep doen op 'The Accident Compensation Corporation'. Dit
overheidsorgaan beheert een fonds waaruit alle medische kosten en een deel van de
inkomensschade, 80% van het werkelijk geleden inkomensverlies, worden vergoed.
Daamaast is een bedrag beschikbaar voor de vergoeding van immateriele schade. De
mogelijkheid om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de schade-

^ Brown, CaLR, 1985, p. 980-982.
New Zealand Accident Compensation Act 1972'. Deze wet werd in 1972 vastgesteld en in 1974
"igevoerd. Zie Palmer, American Journal of Comparative Law, 1977, p. 1-45, voor een overzicht

1673 I V N ' "*'"""'8 ™" deze Wet in de eerste twee jaren na invoering.
1671 rv •Ml" , I""* Statutory Accident Compensation Act 1982'.

d Statutory Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act 1992'.
iitiefrechtelijke beschrijving van met name de 1982 Act en 1992 Act: Mahoney,

1993 loo "'"' °*"C°'"P*""'V Law, 1992, p. 159-211; Solender, The International Lawyer,
k>* p"8758 **'°"' *^*'°"' Sargentich and Steinet, Cases and Materials on Tort and Accident
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veroorzaker, zelfs al had deze laatste schuld aan het oneeval werH m», J
r u a 1676 * ' " " " * ' deze Wetee.

ving afgeschaft. ^

Vöör 1982 werd ten aanzien van verkeersongevallen nog onderscheid gemaakttus
sen werknemers en niet-werknemers. Werknemers die tijdens het werk bii
keersongeval betrokken raakten dienden, voor een vergoeding van hun persoTnJike
schade, een beroep te doen op een compensatiefonds dat door de werkgevers '
zelfstandige ondernemers, door middel van heffingen, werd gefinancierd. Alle ande-
re verkeersslachtoffers werden gecompenseerd door een motorrijtuigfonds dat, via
hefiingen, door de eigenaars van een motorvoertuig werd gesubsidieerd. Vanaf 1982
wordt de vergoeding voor alle verkeersschade via het motorrijtuigfonds geregeld
Voor de zaakschade bleef na 1974 het aansprakelijkheidsregime gelden. Eenautobe-
stuurder kan zieh tegen deze vorm van schade vrijwillig verzekeren, waarbij hij in
de praktijk is onderworpen aan een bonus-malussysteem.""

2.2. DE INVOERING VAN EEN VERPLICHTE EERSTE PARTU NO-FAULT VERZEKERING

INAUSTRALIE v .•?•.•.-..-.->:.;•:.'.!.. 3T|f...,«>g,vr . : . .-v!r:

Voordat in de jaren '70 van de vorige eeuw in een aantal Australische jurisdicties
een no-fault verzekering werd ingevoerd, was de vergoeding van verkeersschade ge-
regeld via het aansprakelijkheidsrecht aangevuld met een verplichte derde partij ver-
zekering. '*'* Deze verzekering, die door de eigenaar van het motorvoertuig werd
aangegaan, gaf dekking tegen verkeersschade van derden, ongeacht wie de bestuur-
der was ten tijde van een verkeersongeval. Voor de persoonlijke letselschade en
zaakschade van de bestuurder was een aparte verzekering beschikbaar. De premie
voor de aansprakelijkheidsverzekering was afhankelijk van het type auto en insom-
mige staten van de woonplaats van de polishouder. Er was geen sprake van een ei-
gen risico noch van het gebruik van premiedifferentiatie. Mede als gevolg van de
weigering van de overheid om toe te stemmen in een (noodzakelijke) premie-
verhoging door de particuliere verzekeraars, had een groot aantal verzekeraars de
Australische markt verlaten. Dit had tot gevolg dat de autoverzekeringsmarkt voor-
namelijk werd beheerst door overheidsinstellingen.'*"

Hoewel de grondslag voor de vergoeding van verkeersschade in Austral« een tout-
aansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer was, leidde 90% van^
schadeclaims tengevolge van een verkeersongeval tot een schikking fussen

1676. Section 27 van Accident Compensation Act 1982. Zie daarover Mahoney, Amencan J
Comparative Law, 1992, p. 159; Solender.The International Lawyer, 1993.P-97—^ ^ ^

1677. Brown, CaLR, 1985, p. 982-984; Mahoney, American Journal of Comparative .

162-163.
1678. "Compulsory Third Party (CTP) System'. Zie McEwin, 1RLE, 1989, p. 14. • •' •

1679. McEwin, IRLE, 1989, p. 14-15.
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chtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder. Ongeveer rwee-
drfe van het aantal verkeersslachtoffers ontving een vergoeding voor de geleden
tode die veelal bestond uit een bedrag ('lump sum') voor medische kosten, inko-

«nsve'rlies en immateriele schade. In de praktijk van de verkeersschaderegeling
bleek dat aansprakelijkheidsverzekeraars bepaalde verkeersslachtoffers, zoals passa-

volledig compenseerden. Uit onderzoek is ook gebleken dat sommige verzeke-
raais nog een stap verder gingen door ook voetgangers die het slachtoffer waren van
een verkeersongeval volledig te compenseren. Dit was opmerkelijk omdat in veel
jevallen kon worden aangetoond dat een deel van de volwassen voetgangers onder
jnvloed van alcohol verkeerden. '*

Australie is verdeeld in meerdere provincies en regio's die naar eigen inzicht hun
systeem van verkeersaansprakelijkheid kunnen regelen. In Tasmanie werd in 1976
een no-fault verzekering geintroduceerd met handhaving van de mogelijkheid om
ingeval van persoonsschade een aansprakelijkheidsvordering in te stellen ('add-on
no-fault')."" Victoria kent sinds 1974 een no-fault regime, waarbij een aansprake-
hjkheidsvordering kan worden ingesteld op voorwaarde dat de schade ernstig ge-
noeg is en in omvang een bepaalde schadedrempel ('threshold') overschrijdt. De ver-
goedingen in het kader van een aansprakelijkheidsvordering zijn echter gebonden
aan maxima."" In de Northern Territory is in 1979 een meer zuiver no-fault sys-
teem voor verkeersschade ingevoerd, waarbij de mogelijkheid tot het instellen van
een aansprakelijkheidsvordering werd afgeschaft.'*"

2.3. HET 'ZUIVERE' NO-FAULT REGIME VAN DE CANADESE PROVINCIE QUEBEC

De verschillende Canadese provincies hebben, evenals in Australie, autonome wet-
geving op het terrein van de verkeersaansprakelijkheid. In de provincies Nova Sco-
tia, New Brunswijk, New Foundland en Prince Edward Island is een traditioneel
«prakelijkheidssysteem samen met een derde paitij aansprakelijkheidsverzeke-
rag gehandhaafd. Daarnaast is een bescheiden no-fault vergoeding beschikbaar. In
Je provincie Ontario is in 1990 een 'threshold' no-fault regime ingevoerd, waarbin-
wrelatiefhoge no-fault vergoedingen voor materiele schade mogelijk zijn. Verder

Pas een aansprakelijkheidsvordering worden ingesteld indien de ernst van de ge-

J McEwin,IRLE,1989,p. 15. • • • • • • •

Motor Accident (Liabilities and Compensation) Act 1973 in Chapman and Trebilcock, Working

Transport Accidents Act 1986, section 93. De ernst van de schade wordt onder andere gedefini-

^ als bhjvend verlies van bepaalde lichamelijke functies. De schadedrempel voor het instellen

actie • *"*'"™'"''J'''*'<fcvordering is bepaald op $ 20.000. De maximale vergoedingen bij een

' (immat °",^*"™''^ ^ " d bedragen respectievelijk $ 450.000 (materiele schade) en $ 200.000

'* • Motor A" H " ' " ^ " ^'" Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 5, noot 10.
cements (Compensation) Act 1979 in Chapman and Trebilcock, Working Paper Series,

"' •P 4-5; McEwin, IRLE, 1989, p. 19.



508

leden schade een strikte materiele schadedrempel ('threshold') overschriidt '* n.
provincies Saskatchewan,'*" Manitoba en British Colombia kennen een vanwe ede
overheid gereguleerd verzekeringssysteem, waarbij, naast ruime vergoedingsm
lijkheden uit een no-fault compensatiefonds, een aansprakelijkheidsvordering v^
verkeersschade kan worden ingesteld."*'

In dit hoofdstuk zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de provincie (W
bee. Tot 1978 was met betrekking tot de vergoeding van verkeersschade in Quebec
een systeem van foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer van
toepassing, aangevuld met een verplichte derde partij aansprakelijkheidsverzekerim
aan de zijde van de autobestuurder. De premie bij deze autoverzekering was sterk
geindividualiseerd en er was sprake van premieaanpassingen op basis van het scha-
deverleden van de autobestuurder.'^'

Het no-fault stelsel dat in 1978 in Quebec werd ingevoerd'^ kenmerkt zieh vooral
door zijn zuivere karakter. Dit betekent dat, onder afschaffing van het aansprake-
lijkheidsrecht, een verkeersslachtoffer zijn schade (zowel materieel als immateneel),
op een foutloze basis, snel en vaak volledig vergoed krijgt. Met de invoering van de-
ze no-fault wetgeving is een overheidsorgaan geinstalleerd, de 'Regie de l'assurance
automobile du Quebec' (de Regie). Dit administratieve orgaan steh de verplichte no-
fault verzekering beschikbaar en draagt zorg voor de schadeloosstelling van ver-
keersslachtoffers. Daarbij geldt dat de no-fault vergoedingen worden verminderd
met betalingen uit andere administratieve fondsen, zoals in het leader van de 'Work-
men's Compensation Act'. '^'

1684. "The Ontario Motorist Protection Plan: The Ontario Insurance State Law Amendment Acf, 1950
(Bill 68) in Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 4. Het 'threshold'regime OT,I»
gevolg van de aanwezigheid van een nieuwe provinciale regering, waarschijnlijk word« «f-
vangen door een 'add-on' regime. . u

1685. De provincie Saskatchewan was in 1946 de eerste Engelstalige jurisdictie « « « *
compensatiefonds voor verkeersslachtoffers werd ingevoerd. Zie daarover O'Connell and •
San Diego L. Rev., 1987, p. 918, noot 5: Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. w
Prosser and Keeton on the Law of Torts, p. 604-605. d ötna«

1686. Report of the Inquiry into Motor Vehicle Compensation in Ontario (ook bekend on er
'Osborn Report'), Ontario, Queens Printer, 1988, volume II, p. 666 in Chapman and
Working Paper, 1991, p. 4.

1687. Devlin, IRLE, 1990, p. 194-197. chapter A-25
1688. Automobile Insurance Act ('Loi sur l'assurance automobile'), Quebec *ev. a ' ^ ^ S -

(1977) in O'Connell and Tenser, San Diego L. Rev., 1987, p. 917, noot 2. fle °o
senaer van Catwijck, VA, 1988, p. 340. , ̂ ^ SDLR.

1689. Automobile Insurance Act, R.S.Q. 1977, A-25, paragraaf 3 in O'Connell a
1987, p. 918-919. Zie ook Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 5
375.
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ensatie van verkeersschade onder het Quebec no-fault plan omvat ruime
'ndieke) vergoedingen aan verkeersslachtoffers voor medische kosten (onbe-
kt) en inkomensschade (gelimiteerd), alsmede compensatie voor nabestaanden bij

tooverlijden van het slachtoffer. Daamaast heeft het verkeersslachtoffer (niet zijn
nabestaanden) recht op een vergoeding ineens voor immateriele schade. De maxima-
le omvang van deze vergoeding wordt door de Regie vastgesteld en is mede geba-
sard op een soort schadetabel. De maximumbedragen voor smartengeld worden ge-
regeld aangepast en waren bijvoorbeeld per 1 januari 1992 vastgesteld op
$125.000.'"°

Ecnautobestuurder betaalt voor zijn no-fault verzekering een vaste premie. Deze be-
staai uit een eenheidspremie per motorvoertuig, een heffing per periodiek verlengd
njbewijs plus een accijns op benzine.'*" Premiewijzigingen worden vanwege de
overheid gereguleerd en zijn niet gebaseerd op het schadeverleden van de bestuur-
der. Er is wel sprake van een individuele premieaanpassing bij verkeers-
overtredingen van de autobestuurder. Voor zaakschade blijft het aansprakelijk-
heidsrecht gehandhaafd aangevuld door een verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
n D g . " "• - M t . ' ' . - i j i u " ? i - >• ; • • • • « • » • . -

2.4. AANSPRAKELIJKHEID VERSUS NO-FAULT IN DE VERENIGDE STATEN -

In Noord-Amerika heeft elke Staat een autonome bevoegdheid om de vergoeding
van verkeersschade te regelen. Gedurende de jaren 70 van de vorige eeuw is in dat
kader een groot aantal Amerikaanse staten overgegaan tot de invoering van een no-
fault verzekering. De Staat Massachusetts was hiermee in 1971 de eerste.'*'" In de
praknjk geldt dat in Amerika 50 verschallende Systemen van verkeersaansprakelijk-
heid aanwezig zijn. Gegeven de onmogelijkheid om voor alle Amerikaanse staten
het systeem van verkeersaansprakelijkheid tot in detail te beschrijven, zal de analyse
in deze paragraaf worden beperkt tot de staten die een bepaalde vorm van no-fault
kennen. Daarbij wordt zoveel mogelijk de indeling uit de inleiding van dit hoofdstuk
angehouden. In de volgende subparagraaf zal eerst de werking van het aansprake-

• ' ' • • • • ' - . : • < • ' r P . . >> - • ? , » . v i » : : i f •« .•;

'«0. Zie O-Connell and Tenser, SDLR, 1987, p. 919-927, voor een beschrijving van deze wet. Zie ook

374 j ^ " ^ ™" Catwijck, VA, 1988, p. 332 en Van Wassenaer van Catwijck, VR, 1988, p.

T ^ . VA, 1988, p. 357.
, IRLE, 1990, p. 196-197; Outreville, JRI, 1984, p. 320-321; Van Wassenaer van Cat-

' « ^ • ^ • ' 9 8 8 . 3 4 1 - 3 4 3 .

Z T ' «eschiedenis van de no-fault in Noord-Amerika onder anderen: Keeton, Keeton,

""* ^ " ' " " ' * " ^ " ^"^ ^*'«"*'s O" Tort and Accident Law, p. 896-902; Prosser and
T ^*°<"Torts, P- 606-608; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 326-330:
«ter, Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?, p. 39-40 en p. 446-449.



lijkheidssysteem voor verkeersschade worden beschreven, dat nog alti d
rikaanse staten volledig wordt toegepast.'***

2.4. /. //ef aanjpra&e///£/ie!V/?regime voor

In de Amerikaanse staten die geen no-fault verzekering hebben ingevoerd wordt de
schade tengevolge van een verkeersongeval globaal geregeld via het aansprakelijk.
heidsrecht ('tort'), gecombineerd met een verplichte motorrijtuigverzekering tegen
aansprakelijkheid ("bodily injury liability (BIL) insurance'). Daamaast lean een auto-
bestuurder een zogenaamde 'uninsured motorist'(UM) verzekering afsluiten, die dek-
king geeft tegen het risico dat een schadeveroorzaker onverzekerd blijkt te zijn ""

Met betrekking tot de schaderegeling na een verkeersongeval wordt zowel eenregel
van foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer als een fout-
aansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer toegepast."" De laatste re-
gel is sinds de jaren 70 en '80 van de vorige eeuw het meest gangbaar in een groot
deel van de Verenigde Staten."" > „

Een verkeersslachtoffer in een 'tort'-staat heeft bij een aansprakelijkheidsprowduie
in beginsel recht op vergoeding van zijn gehele materiele en immateriele schade.
Wanneer de schuld van de schadeveroorzaker vaststaat kan zijn aansprakelijkheids-
verzekeraar, binnen de geldende polisvoorwaarden, overgaan tot uitkering vanzowtl
zaakschade ('property damage') als letselschade ('personal injury'). De laatste catego-

1694. Zieparagraaf 3.2.1 van hoofdstuk 10 vooreen meer uitvoerige beschrijving hiervan.
1695. Zie Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 329; Rolph, Hammit and Houchens, JW, 1985,

p. 672. De 'tort' staten met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering zijn: Louisiana,Idaho,
Montana, Nevada, Oklahoma, West Virginia, Arizona, Indiana en North Carolina. De torf saw
met een vrijwillige aansprakelijkheidsverzekering zijn: Alaska, California, Illinois, Iowa,Missis-
sippi, New Mexico, Rhode Island, Maine, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Vermont, Wise»
sin, Wyoming, Alabama, Missouri en Tennessee. Twee 'tort' staten, New Hampshire en Wise»
sin, kennen daamaast een vorm van no-fault, op basis waarvan een minimale eerste partij >»•
goeding van $ 1.000 mogelijk is. Zie U.S. Department of Transportation, Compensating A*
Accident Victims, Washington D.C. 1985, p. 41-49 in Dewees, Duff and Trebilcock, Acci
Law, p. 86, noot 369. ^

1696. De 'tort' staten met een foutaanspakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer z^
zona, North Carolina, Indiana, Alabama, Missouri en Tennessee. De 'tort' staten met een «
sprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer zijn: Louisiana, Alaska, Chfomia
Iowa, Mississippi, New Mexico, Rhode Island, Idaho, Montana, Nevada, Ok
ginia, Maine, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Vermont, Wisconsin en Wyoming.
Hammit and Houchens, JR1, 1985, p. 672; Curran, IRLE, 1992, p. 319-322. „ft*.

1697. Tussen 1969 en 1985 werd door een grote meerderheid (44) van de Amenkaanse s ^ ^
aansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer ingevoerd. Daaronder ^
ook staten met een no-fault regime. Zie White, RJE, 1989, p. 30; Curran, IRLt,
322. , - • • . : . . . " —
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materiele schade, zoals medische kosten en inkomensschade, en immate-
rigle'scbade ('general damages') of schade voor pijn en smart ('pain and suffe-

ttiftJil-f.fi •»•-. !

Naast de mogelijkheid om de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroor-
akeraan te spreken, zijn er ook aan de zijde van het potenriele verkeersslachtoffer
meerdere vergoedingsbronnen beschikbaar. Deze bestaan in meer algemene zin uit
ten levensverzekering, een particuliere ziektekostenverzekering en een aanvullende,
doordeoverheid beschikbaar gestelde, verzekering zoals de 'Medicare' en 'Medicaid'
programma's. Daamaast kan het potentiele verkeersslachtoffer een eerste partij ziek-
tekostenverzekering ('med pay insurance') afsluiten die meer specifiek de medische
kosten tengevolge van een verkeersongeval vergoedt.'*" Door werknemers kan een
beroep worden gedaan op de zogenaamde 'Workers Compensation Scheme' voor de
iukomensschade die naar aanleiding van een verkeersongeval wordt geleden. In een
aantal Amerikaanse jurisdicties is daarnaast een sociaal zekerheidsprogramma be-
schikbaar voor blijvend inkomensverlies. Ten slotte wordt ook door de particuliere
veizekeringsmarkt dekking geboden tegen langdurige arbeidsongeschiktheid.'™"

712. De veraM/e/u/e «0-/0«// jys/eme« i« rfe Kerenigde State« : - ;

fiissen 1970 en 1980 hebben 24 Amerikaanse staten een vorm van no-fault inge-
voerd, waarvan de inhoud echter van Staat tot Staat verschilt. Een belangrijk argu-
ment om tot invoering van een no-fault verzekering over te gaan, hing samen met
het beperken van het aantal aansprakelijkheidsclaims voor immateriele schade ('ge-
neral damages'). Daarnaast werd getracht een besparing te bereiken op de omvang-
rijke bedragen die in het algemeen voor smartengeld in de VS worden toege-
wan. 15 no-fault staten hebben een zogenaamd 'threshold' systeem ingevoerd,
raarbij een onrechtmatige daadsactie nog wel mogelijk is, maar gebonden is aan
bepaalde financiele en materiele ('verbal') schadedrempels ('threshold')."" Daar-
oust is de eerste partij no-fault verzekering ('personal injury protection') voor elke

Carroll and Kakalik, JRl, 1993, p. 266; Cummins and Weiss, GPR1, 1991, p. 20; Rolph, Hammit
and Houchens, JRl, 1985, p. 671. Zie ook Schirmeister, Amerikaanse toestanden in het schade-

U99 ^"^'"Ssrecht?, p. 35-42, voor een overzicht van de verschillende vergoedingsmogelijkheden.
Carroll and Kakalik, JRl, 1993, p. 266; All-Industry Research Advisory Counsil, Compensation
w Automobile Injuries in the United States, Oak Brook III, 1989, p. 26 in Dewees, Duff and

1700 £ *' ***"" ^ ' P- ̂  en 70, noot 115.
uanzon, JLS, 1984, p. 519-524; O'Connell and Guinivan, Ohio State Law Journal, 1988, p. 763

1701 v ^ T " ' ^ " " ^ Trebilcock, Accident Law, p. 27 en 70 noot 124.
1702 DJL " * " • ? ™" Catwijck, VA, 1988, p. 330-331.

chusettT'vt ^"' ^°'°™^°' Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Massa-
"' «i Utah' 7!"*"^"' ^'"nesota, New Jersey, New York, North Dakota, Pennsylvania (tot 1989)

Hn,,,k ^wees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 67, noot 69; Rolph, Hammit and
Houchens, JRl, ,985, p. 672; O'Connell, SDLR, 1989, p. 998
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autobestuurder veelal verplicht gesteld. In drie staten, New Jersey K 1™
Pennsylvania,"" wordt aan de autobestuurder de keuze gelaten om'in het nr>f d
systeem te participeren of om voor de geleden verkeersschade een aansprak hV
heidsvordering in te stellen ('elective no-fault'). Wanneer de autobestuurder Iciest
voor de no-fault optie dan ontvangt hij een korting op zijn premie bij de aansprake
lijkheidsverzekering. Er zijn verder 9 no-fault staten die een zogenaamd 'add-on're-
gime toepassen, waarbij een eventuele vordering uit onrechtmatige daad naast een
beschikbare no-fault vergoeding blijft bestaan.'™ Hierna zullen de no-fault regimes
in deze 24 Amerikaanse staten de worden uiteengezet, waarbij een onderscheid zal
worden gemaakt naar 'threshold' en 'add-on' no-fault staten.

2.4.2.1. No-fault staten ('threshold*) «!:,,>:, ^

Tabel l'™* geeft een overzicht van 14 staten'™ die in de jaren '70 van de vorige
eeuw een no-fault systeem met een materiele ('verbal') of een financie'le schade-
drempel ('threshold') voor het instellen van een aansprakelijkheidsvordering hebben
ingevoerd. De materiele ('verbal') drempel hangt samen met de ernst van de geleden
schade. In Michigan, bijvoorbeeld, kan een verkeersslachtoffer alleen een aanspra-
kelijkheidsvordering instellen, wanneer het ongeval de dood tot gevolg heeft, het
slachtoffer ernstig lichamelijk gehandicapt raakt of het ongeval opzettelijk is veroor-
zaakt. In New Jersey brengt de materiele schadedrempel mee dat slachtoffers al bij
lichte botbreuken een aansprakelijkheidsvordering kunnen instellen. Alle in tabel 1
genoemde financiele schadedrempels, medische kosten en revalidatie, bevatten een
materiele component, die de ernst van het letsel specificeert waarboven een aanspra-
kelijkheidsvordering kan worden ingesteld, zelfs indien de omvang van de medische

s ' '• " '

1703. In New Jersey is in 1989 de schadedrempel van $ 1.700 vervangen door een strikte rater*
('verbal') drempel. Kentucky kent nog een schadedrempel van $ 1.000, waarbij de autobeswwr
echter de keuze heeft tussen no-fault en 'tort'. Kiest hij voor het laatste dan gelden "8*"*f*

..;-.: kingen. In Pennsylvania is in 1989 het "threshold no-fault systeem (ingevoerd in " ^ • ' * " ^
• >:.- $ 705) vervangen door een 'add-on' systeem zonder een schadedrempel. Zie Powers, J

:•• p. 204-206; Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 25; Cummins and Weiss,
1993, p. 258-259; Johnson, Flanigan and Winkler, JRJ, 1992, p. 116.

1704. Dit zijn: Arkansas, Delaware, Maryland, Oregon, South Carolina, South Dakota, ' ' " V ^
en Washington en sinds 1989 Pennsylvania. Zie Dewees, Duff and Trebilcock, AMI ^
67, noot 65; Rolph, Hammit and Houchens, JR1, 1985, p. 672; Chapman and Treb.ico«.
ing Paper, 1991, p. 2-3.

1705. De gegevens in deze tabel zijn ontleend aan: O'Connell, SDLR, 1989, p. ^
of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 25-37 i
Trebilcock, Accident Law, p. 86-87, noot 370 en 371; Landes, JLE, "82 , p-4 '" -

1706. Pennsylvania heeft in 1989 haar 'threshold' systeem gewijzigd in een add-o re»
daarom in de volgende subparagraaf aan de orde komen.
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de financiele drempel blijft. In Massachusetts is de schadedrempelkinnon de financiele d p j
h rbeeld vastgesteld op $ 500 voor medische kosten of emstig letsel.

TabeM

Staat

Michigan

Florida

New York

Hawal

Minnesota

Utah

Colorado

North Dakota

Kentucky

Georgia

Kansas

Massachusetts

Connecticut

New Jersey

jaar van in-
voering

1973

1972

1974

1973

1975

1974

1974

1976

1975

1975

1974

1971

1973

1973/89

Drempel
('threshold')

'verbal'

'verbal'

'verbal'

$ 5.600

S 4.000

$ 3.000

$ 2.500

$ 2.500

$ 1.000

$500

$ 2.000

$500

$400

'verbal'

vergoedingslimiet voor medische kosten

onbeperkt

$ 10.000

$ 50.000

$ 15.000

$ 40.000

$ 14.000

$ 130.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 5.000

$ 29.000

$ 2.000

$ 5.000

onbeperkt

De threshold' no-fault staten hanteren naast schadedrempels ook maximumbedragen
voor de vergoeding van de kosten van medische behandeling die als gevolg van een
wkeersongeval worden gemaakt. Een aantal staten kent mime vergoedingsmo-
pkheden voor medische kosten (New York, Michigan, Colorado en Jersey),'™* in
e ovenge 'threshold' staten lopen de maximale vergoedingen voor medische kosten

? ™ \ L ^ ^ ("Klusief inkomensschade) in Massachusetts tot $ 40.000 in
hi een aantal staten geldt verder dat een verzekerde autobestuurder

1707 r~ i "
urroll and Kakalik, JR], 1993, p. 267, noot 3; Cummins and Tennyson, J. Ec. Persp., 1992, p.
Duff . ^ T * " * " ' of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985 in Dewees,

and Trebilcock, Accident Law, p. 86, noot 370; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p.

17 T™" ^ *

O "

älgehele polislimiet van $ 250.000 voor medische kosten en inkomens-
- ' W3, P- 267.

333 Or ," *"̂  "«""Chens, JRI, 1985, p. 672; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p.
• «ineli, SDLR, 1989, p. 998-999; U.S. Department of Transportation, Compensating
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voor zichzelf en zijn inwonende gezinsleden een eigen risico kan bedineen ri
oplopen van $100 tot $2.500."'° ^ * " " *

Voor de vergoeding van inkomensschade geldt veelal een vast bedrag per week of
per maand, met een limiet ten aanzien van de periode waarbinnen de vergoedine b
worden verkregen of een vast percentage van het gemiddelde salaris binnen een
Staat. In sommige 'threshold' staten is de no-fault vergoedingslimiet ook van toepas-
sing op inkomensschade (onder andere Massachusetts en New York). In andere
'threshold' staten is de vergoeding van inkomensschade ruim geregeld (Colorado
Michigan). Vergoedingen voor immateriele schade zijn gewoonlijk beperkt of uitge-
sloten tot beneden de gedefinieerde schadedrempel ('threshold'). Deze schadedrem-
pels en de voorwaarden waaronder het verkeersslachtoffer een vordering voor
immateriele schadevergoeding kan instellen verschillen daarnaast weer van Staat tot
Staat.""

. a--:- -

:".T :

•v.v'

<*;;;.,)-n •

Auto Accident Victims, 1985, p. 25 en 34 in Dewess, Duff and Trebilcock, Accident Law, P-tt

noot 371; O'Connell and Joost, Virginia Law Review, 1986, p. 64, noot 9. ^ ^ (j
1710. De staten die autoverzekeraars verplichten om een eigen risico aan te bieden zy. ^ ^

100), Florida ($ 250 tot $ 2.000), Hawaii ($ 100-$ 1.000), Kentucky ($ 250-J w ^
setts ($ 250-$ 2000), Michigan ($ 300), New Jersey ($ 500-$ 2.500), Utah ($ 500)en^ ^
($ 200). Zie U.S. Department of Transportation, 1985 in Dewees, Duff and I re

Law, p. 68, noot 383. . ,oas n 25 en 34in De-
1711. Witt and Urrutia, JRJ, 1983, p. 634; U.S. Department of Transportation, I W ^ . . ^ ^

wees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 87, noot 371; Van Wassenaer
1988, p. 341. ... . ,.. . . . . .
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Staat

Oregon

Delaware

Maryland

Pennsylvania

Arkansas

South Carolina

Texas

Washington

South Dakota

Virginia

jaar van invoe-
ring

1972

1972

1973

1984/1989

1974

1974

1974

—

1972

1972

no-fault
karakter

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

vrijwillig

vrijwillig

vrijwillig

vrijwillig

vrijwillig

vrijwillig

vergoedingslimiet voor medische
kosten

$ 20.000

$ 10.000

$ 2.500

$ 15.000

$ 16.000

S 1.000

S 2.500

$ 25.000

< $ 5.000

< $ 5.000

,1712 .
Tabel 2 geeft een overzicht van 10 Amerikaanse staten die een 'add-on' no-fault
regime hebben ingevoerd. In een aantal van deze staten zijn autobestuurders ver-
plicht om een eerste partij no-fault verzekering voor personenschade ('personal inju-
ry protection', PIP) af te sluiten. In de meeste andere staten geschiedt dit op vrij wil-
lige basis. De uitkering onder de PIP-verzekering is beperkt tot materiele personen-
schade (in Delaware ook zaakschade), waarvoor vergoedingslimieten zijn opge-
nomen. De vergoeding voor inkomensschade is veelal beperkt tot een periode van 1

of 2 jaar, waarbij de maximale vergoeding tussen de $ 140 en $ 200 per week be-
draagt.

Naast de PIP-verzekering blijft in de 'add-on' no-fault staten de mogelijkheid voor
scLr*"** ™* * ° aansprakelijkheidsvordering (voor materiele en immateriele
jadevergoeding) onbeperkt openstaan. Van belang is verder dat in de meeste 'add-
sin"hi ft" ***k" ^ zogenaamde 'collateral source rule' onverminderd van toepas-
aanleidl Ackern dat de vergoeding op grond van de PIP-verzekering en naar
^ ' g van een aansprakelijkheidsvordering niet met elkaar worden verrekend,

gewoonbij elkaar worden opgeteld. Aan deze regel zijn echter door een aantal

S- Department of Transportation, 1985, p. 41-49 in Dewees,

' *"**• P- *̂ > "°<" 368 en 369; Rolph, Hammit and Houchens, JR1,
1986 n M ^°""="' SDLR, 1989, p. 998-999; O'Connell and Joost, Virginia Law Review,

«>. P-64, noot9; Witt and Urrutia.JRl, 1983, p. 634. . . . , . . , , . , „ . , . , „ , , . , ,



staten weer beperkingen gesteld (onder andere in Delaware, Oregon en South Ca

3. No-fault versus aansprakelijkheid: het empirisch onderzoek

Ten aanzien van hiervoor beschreven no-fault regimes in Noord-Amerib Canadi
Australie en Nieuw-Zeeland kan, uitgaande van de verschillen tussen deze stelselt
een redelijke empirische vergelijking worden gemaakt. In deze paragraaf zal daarom
empirisch onderzoek worden beschreven, waarin een aantal aspecten van een no-
fault systeem wordt vergeleken met het systeem van aansprakelijkheid en verzeke-
ring bij verkeersongevallen. Deze aspecten komen overeen met het onderscheid in
ongevalskosten dat als een rode draad door dit onderzoek loopt en betrekking heeft
op de primaire, secundaire en tertiaire ongevalskosten.'"'' Door Chapman en Trebil-
cock wordt in een vergelijkbaar kader onderscheid gemaakt tussen individuele ver-
antwoordelijkheid ('individual responsability''™), verdelende rechtvaardigheid ('dis-
tributive justice') en administratieve kosten ('administrative and premium costs').""

In paragraaf 3.1 zal eerst aandacht worden besteed aan de vraag of een no-fault re-
gime in vergelijking met het aansprakelijkheidsrecht tot een vermindering van het
aantal verkeersongevallen kan leiden (primaire ongevalskosten, individuele verant-
woordelijkheid). In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de vraag bij welk systeem, no-
fault of aansprakelijkheid, het verkeersslachtoffer een optimale compensatie ont-
vangt (secundaire ongevalskosten, verdelende rechtvaardigheid). Paragraaf 3.3, ten-
slotte, is ingeruimd voor een vergelijking van de kosten van een no-fault regime met
die van een aansprakelijkheidssysteem (tertiaire ongevalskosten, administratieve
kosten).

. . ' . . • - I . . . ". . A , : . • • - . - . . . • • • . . i f V s i - j U R I J ' { • ; - . ' . • '

i - v . . / : . - : ' . ; " > : : ' • • • - , • • • • • ; , . • • • • • • , ; , • ' . ' - o y s a v l O J J 7 - ' - ••

- . . i r ' v •• i ' • ' ' • " ' ! . • • . • • . • • : . : ; . : ; • . - • • . • •.." ' ' • ' ; ( ' • • ; • • ' * ' . 7 6 S J '•

..'.VlU:

. •! ,<') J - . : - . - .

1713. Witt and Urrutia, JRI, 1983, p. 634-635; U.S. Department of Transportation, 1985, p.«
Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 86 noot 368 en 369; Rolph, Hamm" w
Houchens, JRI, 1985, p. 672; Van Wassenaer van Catwijck, VA, 1988, p. 332-333 en .
Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 3.

1714. Zie Calabresi, Costs of Accidents, 1970, p. 26-28. , .̂ -
1715. Zij beschouwen de preventie ('individual responsability') in samenhang met een "

tice'-benadering. Daarin ligt niet zozeer de nadruk op een beVnvloeding * » "* " J ^ j , j ,
drag van andere schadeveroorzakers of op een vergoeding van het slachtofler, ^ _̂
het corrigeren van het gedrag van de schadeveroorzaker zelf, waarbij een * ' * * " * p ^ ,
gelegd voor het herstel van toegebracht leed. Zie Chapman and Trebilcock,

1991,p. 10.
1716. Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 9-12.



AANSPRAKELUKHEID VERSUS NO-FAULT: DE PREVENTIE VAN

VERKEERSONGEVALLEN ^ . , "!

fiesteld tan worden dat het empirisch onderzoek naar de preventieve effecten van de
fault wetgeving tegenstrijdige uitkomsten vertoont. In een aantal studies wordt

bLdrukt dat de invoering van een no-fault verzekering heeft geleid tot een stijging
m het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers."" Andere studies ont-
dekten geen negatief verband hissen de ingevoerde no-fault wetgeving en het aantal
dodelijke verkeersslachtoffers. De uitkomsten van deze studies wezen eerder op een
daling van het aantal verkeersslachtoffers na de invoering van een no-fault verzeke-
«""indeze paragraaf zal de empirische literatuur over de preventieve effecten
van een no-fault verzekering worden geanalyseerd. Daarbij zal de aandacht uitgaan
iiaar de eerder, positiefrechtelijk, beschreven no-fault stelsels in Noord-Amerika (pa-
ragraaf 3.1.1), Nieuw Zeeland (paragraaf 3.1.2), Australie (paragraaf 3.1.3) en Que-
bec (paragraaf 3.1.4).

A/./. Deprevenfl'eve e^ec/e« va« i

Bij de analyse van de effecten van een no-fault verzekering in de Verenigde Staten
zal het onderzoek van Elisabeth Landes als uitgangspunt worden genomen. Volgens
tor berekening zal een no-fault verzekering leiden tot een stijging van het aantal
verkeersongevallen respectievelijk een stijging van de ongevalskosten. Na de be-
schrijving van dit onderzoek zal in paragraaf 3.1.1.2 aan de hand van de literatuur
een aantal kritische kantekeningen worden geplaatst bij de bevindingen van Landes.
Daarbij komt een aantal empirische studies aan de orde waarin wordt geconcludeerd
dat een no-fault verzekering niet heeft geleid tot een toename van het aantal ver-
keersongevallen. .--., . . - . _ , , . . . • ; ' .-• . ,-."!-.<3

311.1. De visie van Elisabeth Landes

wndes bestudeert in haar theoretisch en empirisch onderzoek de preventieve effec-
ta van een no-fault verzekering in een aantal Amerikaanse staten die tussen 1971 en

• Medoffand Magaddino, Eval. Rev., 1982,
k)

gddino, Eval. Rev., 1982, p. 373- 392 (Amerika); Landes, JLE, 1982, p. 49-65
menka); Sloan, Reilly, Schenzler, IRLE, 1994, p. 53-71 (Amerika); McEwin, IRLE, 1989, p.

nil £ r ^ " « ) : D«"«. IRLE, 1990, p. 193-205 (Quebec).

^ ' ™' " ^ ' P- " " * ' (Amerika); Kochanowski and Young, JRI, 1985, p. 269-
' ^ ^ ^ " ' "^E, 1989, p. 13-24 (Australie); Brown, CaLR, 1985, p. 976-1002

•msmak r w ! ^ °°^' ^""J" «=" Dijkstra, NJB, 1993 p. 954; Van den Bergh, in Verkeers-
^ enjkheid in Belgie en Nederland, p. 663-665; Visscher en Van den Bergh, NJB, 1998, p.



1976 een vorm van no-fault hebben ingevoerd."" Zij maakt in dat kadereenv
lijking tussen de ongevalskosten van staten die een aansprakelijkheidsvorderiiB?K!
ben beperkt ('threshold') en staten die het instellen van een aansprakelfk
heidsvordering voor verkeersschade nog geheel openlaten ('torf). De onderzoebdata"
in deze Studie hebben betrekking op een vergelijking van de statistieken van dode
lijke verkeersongevallen tussen alle Amerikaanse staten in de periode 1967-1976
Daarbij wordt ten aanzien van staten die tussen 1971 en 1976 een no-fault regime
hebben ingevoerd een meer specifieke vergelijking gemaakt tussen het aantal dode-
lijke verkeersongevallen in de pre-no-fault fase respectievelijk de post-no-fault fase
Verder gaat Landes in haar empirische analyse uit van de veronderstelling dat staten
die hun aansprakelijkheid voor personenschade tengevolge van een verkeersongeval
beperken, te maken krijgen met een toename van het aantal verkeersongevallen.
Daarbij geldt volgens haar dat een grotere beperking van de aansprakelijkheid zal
leiden tot een additionele toename van het aantal verkeersongevallen.'™

De resultaten van het empirisch onderzoek geven volgens Landes aan dat een no-
fault regime heeft geleid tot een toename van het aantal dodelijke verkeers-
ongevallen en daarmee ook van de totale ongevalskosten. In absolute cijfers is vol-
gens Landes in de staten die tussen 1971 en 1976 een no-fault verzekering hadden
ingevoerd sprake van een additionele toename van het aantal dodelijke verkeerson-
gevallen met 376 tot 1009. Daarnaast wordt door Landes een verband aangetoond
tussen de stijging van het aantal dodelijke verkeersongevallen en de omvang van de
financiele schadedrempel ('threshold'), waar beneden voor de geleden schade geen
aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld. Een 'threshold' van $ 500 voor
medische kosten leidt dan tot een toename van het aantal dodelijke verkeersongeval-
len met ongeveer 4%. Een 'threshold' van $ 1.500 voor medische kosten leidt in de
berekening van Landes tot een stijging van het aantal dodelijke verkeersongevallen
met meer dan 10%.

Volgens Landes is de omvang van de 'threshold' en het effect daarvan op de onge-
valskosten mede afhankelijk van het aantal schadeclaims waarvoor als gevolg van de
'threshold' geen aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld. Wanneer bin-
voorbeeld een verkeersongeval met een medische schadepost van minder dan $ 5
bij afwezigheid van een 'threshold' niet leidt tot een aansprakelijkheidsvordenng,
naar de mening van Landes een 'threshold' van $ 500 niet van wezenhjke "ivioea
zijn op de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht. De invloed van

1719. Landes, JLE, 1982, p. 49-65. Zij concentreert zieh daarbij op de 'threshold no- ai' ^ ^
noot 1. De 'add-on' staten worden buiten beschouwing gelaten met het arg"™" ^ g
regimes de aansprakelijkheidsvordering in het geheel niet wordt beperkt. Zie p. .

1720. Landes, JLE, 1982, p. 57-59.



van de 'threshold' is dan volgens haar eerder afhankelijk van de geneigdheid

Sfslachtoffer omeenaansprakelijkheidsvordering in te s tel len. '" '

ander Amerikaanse onderzoek, met data uit het jaar 1977, wordt een verband
i d ,yssen de omvang van de schadeclaim tengevolge van een verkeersongeval

a de gemiddelde schaderegelingskosten per premie-dollar ('liability loss r a t io ' ) . " "
Medoff en Magaddino veronderstellen daarbij dat naarmate het aantal verkeerson-
eevallen in een staat toeneemt, het aantal schadeclaims eveneens zal stijgen zodat
mhogere schaderatio ontstaat. Daarnaast zal volgens hen een staat met een no-fault
regime een hogere schaderatio moeten hebben dan een ' tort '-staat. ' '" w .•u.; J -SO .»«*

Door Medoff en Magaddino worden de no-fault staten onderverdeeld in een viertal
vormenvan no-fault. Deze worden omschreven als: 1. staten met een 'mandatory'
no-fault regime, waarbij een verplichte aansprakelijkheidsverzekering en een no-
fault dekking van toepassing is, met beperkingen op het instellen van een aansprake-
lijkheidsvordering ('threshold' no-fault); 2. Staten met een 'compulsory' no-fault sys-
teem, waarbij een aansprakelijkheidsverzekering en een no-fault dekking verplicht
zijn en waarbinnen respectievelijk schadedrempels toepasselijk zijn en geen beper-
kingen aan een aansprakelijkheidsvordering worden gesteld (een combinatie van
•threshold' en 'add-on' no-fault); 3. Gelijk aan het vorige systeem, maar een aanspra-
kelijkheidsverzekering en een no-fault dekking kunnen zowel verplicht als niet-
verplicht zijn opgelegd; 4. Staten met een 'pure' no-fault wetgeving. Dit zijn no-fault
staten die in verhouding tot andere no-fault staten de meest uitgebreide no-fault dek-
king verschaffen. Hierbij is nog wel een aansprakelijkheidsvordering mogelijk maar
hieran zal, als gevolg van de genereuze vergoedingen onder de no-fault verzekering
»•einig gebruik worden gemaakt.'™ . : : ,••••.%.,.

Uitdeonderzoeksresultaten blijkt dat de gemiddelde schadeomvang in de no-fault
staten ten opzichte van de 'tort' staten is gestegen. Deze toename bedroeg respectie-
velijk 7,4% in de 'pure' no-fault staten (4), 6 ,3% in de 'mandatory' no-fault staten (1)
«i4/o in de 'compulsory' no-fault staten (2). '™

311-2. De kritiek op het onderzoek van Landes , "• •

kantekeningen geplaatst bij de onderzoeksresultaten

valsdata l — " ' " " " ^ ' ^ onder andere op het enkele gebruik van onge-
ais toetsingsvariabele, waarbij andere belangwekkende factoren die van in-

' . , 1 9 8 2 , p . 3 7 9 - 3 8 0 . ;"•.!'••: ,;:•;. ;&..-„
Eval. Rev . , 1 9 8 2 , p. 3 8 2 en 3 8 8 . -V . : , , : • ; . „ • . : .
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vloed kunnen zijn op het aantal verkeersongevallen, zoals premietoeslagen
rechtelijke sancties, worden genegeerd. Daarnaast wordt door de critici eew
het korte termijn effect van de gebruikte ongevalsdata, omdat in sommige staTn" **
no-fault regime nog maar een aantal jaren van kracht was.'™ "°

In een tweetal empirische studies wordt getracht de onderzoeksresultaten van Lan
des meer direct te pareren door de effecten van een no-fault verzekering op het aan-
tal dodelijke verkeersongevallen, respectievelijk het rijgedrag van de autobestuurder
in de VS te bestuderen."" In het onderzoek van Zador en Lund wordt, in navolging
van het model van Landes, een rangschikking gemaakt van de 16 'threshold' no-fault
staten ('add-on' no-fault staten worden niet meegerekend). Daarbij wordt onder an-
dere de financiele waarde van de 'threshold', waarboven pas een aanspra-
kelijkheidsvordering kan worden ingesteld, gecorrigeerd naar de verschillen in kos-
ten van de gezondheidszorg tussen de 'threshold' no-fault staten. Tevens wordt per
no-fault Staat het percentage van de schadeclaim berekend dat niet voor een aan-
sprakelijkheidsvergoeding in aanmerking komt. Vervolgens wordt bepaald in welke
mate de wijziging in frequentie van het aantal dodelijke verkeersongevallen kan
worden toegeschreven aan de invoering van de no-fault verzekering.'™

Beide studies komen enerzijds tot de conclusie dat de invoering van een no-fault
verzekering niet tot een toename van het aantal dodelijke verkeersongevallen heeft
geleid. Anderzijds blijkt uit beide studies dat een no-fault verzekering ook niet tot
een wezenlijke daling van het aantal dodelijke verkeersongevallen leidt. Uit het
onderzoek van Zador en Lund blijkt dat in no-fault staten met een relatief läge'thres-
hold', waarbij de mogelijkheid van een aansprakelijkheidsvordering nog ruim aan-
wezig is, het aantal verkeersdoden daalde, terwijl in no-fault staten met een hoge
'threshold' het aantal verkeersdoden ongeveer gelijk bleef. Dit betekent volgens hen
dat een sterke beperking van de aansprakelijkheidsvordering (een hoge 'threshold')
ook niet in verband Staat met een toename van het aantal dodelijke verkeersongeval-
len. ' "° In het onderzoek van Kochanowski en Young lijken de onderzoeksresultaten
te suggereren dat een no-fault verzekering ook niet leidt tot een veiliger rijomgeving.

1726. Zie onder anderen Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 56 voor een overzichtvand«

kritiek. mvak-
1727. Zador and Lund, JRI, 1986, p. 226-241. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van onge«

data uit 50 Amerikaanse staten in de periode 1967-1980. Verder worden gegevens veran* ^
aanzien van de bevolkingsdichtheid en wordt rekening gehouden met regionale verse
sen staten. Kochanowski and Young, JRI, 1985, p. 269-288. In dit onderzoek= * " J J ~ ^
specifieke toetsingsvariabelen, zoals de rijomgeving en de samenstellmg van de be«'
Staat, tezamen met een groot aantal andere var iablen gerelateerd aan het aantal vent ^
len (in de periode 1975-1977) per 100 miljoen afgelegde automijlen in alle Amen

1728. Zador and Lund, JRI, 1986, p. 230-233. 284-285
1729. Zador and Lund, JRI, 1986, p. 234; Kochanowski and Young, JRI, 1985, p.
1730. Zador and Lund, JRI, 1986, p. 234-235.
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dat de vraag of een staat wel o f geen no-fault ve rzeker ing heeft ingevoerd ,
^ inie verband houdt met data ten aanz ien van het aanta l dodel i jke ver-

ketrsongevallen.'

dor en Lund hebben verder geen stat ist isch bewi js g e v o n d e n voo r de veronder -
t Hing dat een no-fault verzekering leidt tot m i n d e r zorgvu ld ighe id bij de au tobe-
" der waardoor het aantal dodeli jke ve rkee r songeva l l en zal toenemen . Hie rvoor
wrden een drietal Verklarungen aangedragen .

In de eerste plaats blijkt niet dat de no-fault we tgev ing in de onderzoch te pe r iode
heeft geleid tot een vermindering van de kos ten v a n de au toverzeker ing .

In de tweede plaats wordt de mate waar in s iechte bes tuurders w o r d e n gestraft me t
een hogere premie niet beinvloed door de invoer ing van een no-fault verzeker ing. In
no-fault staten met een sterke beperk ing van het vorder ings rech t (hoge ' threshold')
werden premieaanpassingen in ve rhoud ing tot de individuele rijervaring beperk t
toegepast. ' . . . . ' . .

In de derde plaats wordt door Zador en L u n d g e w e z e n op het ve ronders te lde verband
tussen financiele prikkels en het n iveau van de doo r de bes tuurde r u i tgeoefende
zorg, zijnde een specifiek geval van de z o g e n a a m d e r i s i cocompensa t i e ( 'offsetting
behavior') theorie. Deze stelt dat het rijgedrag kan w o r d e n b e s c h o u w d als een soort
veiligheidsruil tussen een verhoogde autovei l igheid o f een dal ing van de
verzekeringspremie en een minder zorgvuld ig r i jgedrag. Vo lgens Zado r en Lund is
er echter geen wetenschappelijk bewijs met be t rekk ing tot een dergel i jke ' trade off
voorhanden.'™

Dewees, Duff and Trebilcock gaan, evenals de v o o r g a a n d e auteurs , in op een aantal
iKortkomingen' in het onderzoek van Landes . Zij verwi jzen daarbi j naar een artikel
van 0 Cornell en Levmore, waarin ten aanz ien van het e c o n o m i s c h mode l van Lan-
te eveneens kririek wordt geuit op het enke le gebru ik van ongeva lsda ta als toet-
singsvariabele. Gegeven het feit dat alle doo r L a n d e s onde rzoch te schadedrempe l s
ij een dodelijk verkeersongeval w o r d e n overschreden , kan vo lgens O 'Connel l en

^nwre de vraag worden gesteld w a a r o m no-fault jur isdicr ies met een stijging van
w aantal dodelijke verkeersongevallen zijn gecon f ron t ee rd . '™ Daarnaas t maakt

es volgens O'Connell en Levmore gebru ik van toe ts ingsvar iabe len die specifiek

[™ Kochanowski and Young, JRI, 1985, p. 286-287.
or and Lund, JRI, 1986, p. 234-235. Zie paragraaf 3 van hoofdstuk 12 voor een empirische

„33 J"j?""'°fl"*ttiiig behaviour'.

Misso°"7" ""* ^' ^ ™ ° ^ ' * ^«P'y to Landes: A Fault Study of No-Fault's Effect on Fault?,
68 JTon "**™*> " 8 3 , p. 650-651 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 67-
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betrekking hebben op staten alsmede op een bepaalde tijdsperiode Daarbi w
volgens hen echter actuele data ten aanzien van bijvoorbeeld weersomstandJiTd
de toestand van het wegennet, politiecontrole en verschillen tussen stedelnlr^ i'°"
delijkeregio'sgenegeerd. '™ .. • «eiijKe en Ian-

Sugarman, tenslotte, wijst ten aanzien van het onderzoek van Landes op de afwe
zigheid van empirisch bewijs voor de conclusie dat de effecten van de invoeringvan
een no-fault verzekering uitsluitend zijn terug te voeren op een vermindering van de
zorgvuldigheid bij de autobestuurder. Daarbij wordt volgens hem geen rekemng ge-
houden met de mogelijkheid dat, naar aanleiding van de invoering van een no-fault
verzekering, een wijziging in het activiteitsniveau van de autobestuurder kan optre-
den die wordt veroorzaakt door een verandering in de premiestructuur. Wanneer de
invoering van een no-fault verzekering bijvoorbeeld heeft geleid tot lagere verzeke-
ringskosten (premie), kan dit volgens Sugarman tot gevolg hebben dat een autobe-
stuurder een hoger activiteitsniveau uitoefent, zodat het aantal verkeersongevallen
zal toenemen. ' " '

3.1.1.3. Het onderzoek van Sloan, Reilly and Schenzler

In een meer recent empirisch onderzoek wordt aan de hand van een omvangrijk mo-
del onderzocht welke juridische instrumenten hebben bijgedragen aan een stijging of
daling van het aantal verkeersongevallen in de VS. ' "* De effecten van de no-fault
verzekering worden in dit onderzoek getoetst met behulp van twee variabelen. De
eerste variabele heeft betrekking op het aantal verkeersongevallen met letselschade
waarvoor geen aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld. De tweede varia-
bele heeft betrekking op staten die het instellen van een aansprakelijkheidsvordering
onbeperkt openlaten, maar wel de aankoop van een eerste partijverzekering voor
persoonlijke letselschade ('personal injury protection', PIP) verplicht opleggen.

Met betrekking tot de effecten van een no-fault verzekering wijst dit onderzoek uit
dat het aantal dodelijke verkeersongevallen ten aanzien van een no-fault wetgeving,
waarbinnen 2 5 % van alle aansprakelijkheidsvorderingen is uitgesloten, met 18% is
gestegen. Bij deze toename worden door Sloan, Reilly en Schenzler echter een twee-

1734. O'Connell and Levmore, Missouri Law Review, 1983, p. 652 in Dewees, Duff and Ticbikw*
Accident Law, p. 24 en p. 68, noot 82. neteidt

1735. Sugarman, CaLR, 1985, p. 589-590. Hij stelt dat wanneer een goedkopere » " ^ f r " ° ^
tot een inefficient hoog aantal verkeersongevallen, het activiteitsniveau mögelij* ° ^
kan worden be'invloed door middel van bijvoorbeeld een belasting op auto's, een Den
of met heffingen op de registratie van auto's. betrekkin?

1736. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 53-71. De data in dit onderzoek neNX^ ^ ^
op verkeersongevallen per Amerikaanse Staat in de periode 1982-1990. Veroer*
tijdscategorieen onderscheiden, namelijk 18-20 jaar, 21-24 jaar en 25-64 jaar.

1737. Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 58-60.
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ttekeningen geplaatst. Allereerst blijkt volgens hen dat gedurende de onder-
de het effect van een 'threshold', waarbinnen geen aansprakelijkheids-

**d'rinj? kan worden ingesteld, enigszins was uitgehold. Daarmee doelen zij op het
"even dat gedurende de jaren '80 van de vorige eeuw geen enkele staat overging

"?de invoering van nieuwe no-fault wetgeving en slechts in 1 staat de no-fault ver-
akering werd afgeschaft. Daarnaast traden er in de jaren '80 van de vorige eeuw,
r̂eeieken met de jaren 70 van de vorige eeuw, slechts kleine wijzingen op binnen

Tverschillende no-fault regimes. Een tweede kanttekening houdt volgens Sloan,
Reilly en Schenzler verband met het feit dat in de Verenigde Staten, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Canada en Nieuw-Zeeland, nooit werkelijk is geexperimenteerd met
eenzuivere no-fault verzekering, waarbij het aansprakelijkheidsrecht volledig is af-
geschaft. De VS is volgens hen derhalve niet de meest geschürte locatie om de effec-
len van een no-fault verzekering op het aantal verkeersongevallen te bestuderen.'"*

Uit dit onderzoek blijkt verder dat ook bij een verplichte no-fault verzekering voor
letselschade (PIP), waarbij de mogelijkheid voor een aansprakelijkheidsvordering
nog onbeperkt openstaat, het aantal dodelijke verkeersongevallen is gestegen. Deze
toename was echter lager dan de stijging ten aanzien van no-fault wetgeving waarbij
het recht op een aansprakelijkheidsvordering is beperkt. In het kader van voor-
noemde PIP-verzekering wordt verder ingegaan op het gebruik van premietoeslagen
naai aanleiding van verkeersovertredingen en andere verwijtbare gedragingen bij
een verkeersongeval. Daaruit blijkt dat premietoeslagen wel worden toegepast, zij
het niet frequent en voor een relatief klein bedrag. Sloan, Reilly en Schenzler be-
schikken echter over onvoldoende empirische gegevens om het effect van dergelijke
premietoeslagen op de uitgeoefende zorg door de autobestuurder ook daadwerkelijk
tehmnentoetsen'™ .. - ,...* -.-.

U2. iVevenrie i/nnen Ae/ /lo-yäw/r co7npen$a//e/bn<& J/I Meuw-Zee/an*/

lueenomvangrijk theoretisch en statistisch onderzoek is door Brown getracht de ef-
ktenvande invoering van het no-fault compensatiefonds in Nieuw Zeeland te be-
ratenen. Daartoe wordt door hem een vergelijking gemaakt van de periode vöör

4, waarin nog een systeem van aansprakelijkheid en verzekering van toepassing
«s en de periode na 1974, het jaar waarin het aansprakelijkheidsrecht geheel werd
Wangen door een compensatiefonds voor verkeersslachtoffers.'™ Naast de invoe-

Sloan, Reilly and Schenzler, IRLE, 1994, p. 66 er, 68-69.'
a '* " * Schenzler, IRLE, 1994, p. 60, 67 en 69.

—c voor een positiefrechtelijke beschrijving van het no-fault sys-
1̂ 1 „ -leuw-Zeeland.

^ ' '̂ ^^^"'°°^- ^ ^** '" <*'' onderzoek hebben globaal berrekking op de pe-
. Daamaast worden statistische gegevens gepresenteerd met betrekking tot het

^
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ring van het no-fault compensatiefonds wordt in dit onderzoek
gehouden met een aantal wetgevende maatregelen die eedurpnH,» /""*"* «kening
node door de overheid zijn uitgevaard.gd. Dit betreft L f e r ^ ? 7 * ' »
de maximumsnelheid van 55 MPH naar 50 MPH in 1973 een w " ^
wetgeving ten aanz.en van het gebruik van de autovdHgheidsgo!StwB? J
invoenng van de preventieve ademanalyse in 1978, tegelijk nit
het toegestane alcoholpromillage.'™ «•<„.•. ^,\,

iCT

Tabel 3 ;.'• 4- - v i £ sb-in

Statistische variabelen

1. Geregistreerde motorvoer-
tuigen/hoofd van bevolking

2. Verkeersongevallen

3. Verkeersdoden

4. Verkeersgewonden

5. Autokilometers (miljoen)

6. Verkeersongevallen/100
miljoen autokilometers

7. Verkeersslachtoffers/100
miljoen autokilometers

8. Verkeersdoden/100 miljoen
autokilometers

1966

0,39

12484

549

18194

11230

111,2

166,9

4,9

1973

0,48

15571
+24,7%

843
+53,6%

23385
+28,5%

16749
+49,1%

93
-16,4%

144,7
-13,3%

5,0
+2%

1974

0,49

14109
-9,4%

676
-19,8%

20829

-10,9%

17318
+3,4%

81,5
-12,4%

124,2

-14,2%

3,9
-22%

198Ö |

0,56

10787
-23,7%

596
•11,8%

15957
-23,4%

16545
-4,5%

65,2
-20%

100
-19,5%

3,6
-7,7%

Tabel 3 bevat een overzicht van de resultaten van het onderzoek van Brown. Daanut
kan worden opgemaakt dat het aantal verkeersongevallen, verkeersdoden en̂ ver-
keersgewonden in 1980, ten opzichte van 1973, met respectievelijk 30,7%. 29,3%en
31,8% is gedaald. Het aantal verkeersongevallen, verkeersdoden en verkeersgewon-
den per 100 miljoen autokilometers daalde in 1980, in verhouding tot 1973, met res-
pectievelijk 30%, 30,9% en 28%.'™ Tenslotte kan naar aanleiding van tabel 3 wor-
den opgemerkt dat de meeste statistische variabelen in 1974, het jaar van invoenng

aantal geregistreerde voertuigen per hoofd van de bevolking, het aantal ^
het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden per 100 miljoen afgelegde autokilo

1742. Brown, CaLR, 1985, p. 984 en 994-995.
1743. Brown, CaLR, 1985, p. 984-994. , ,
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het no-fault compensatiefonds, relatief sterk afnamen (tussen 10 en 20%) ten op-

zichtevan 1 9 7 3 . - . • , - » - ••-- ;-•••• '/";_""": " \ /.

wnconcludeert uit de beschikbare statistische gegevens dat er geen sprake is van
'aaiwiisbare toename in de activiteit autorijden, zoals berekend aan de hand van

r tal geregistreerde auto's en het totaal aantal afgelegde autokilometers. Brown
onfent verder niet dat de daling van het aantal verkeersongevallen en verkeers-
I htoffers mede het gevolg is van andere preventieve maatregelen, zoals ten aan-
aenvande maximumsnelheid, de autoveiligheidsgordel en het alcoholgebruik in het
verkeer. Het precieze effect van al deze maatregelen, inclusief de invoering van een
no-fault compensatiefonds, op de daling van het aantal verkeersongevallen is vol-
gens Brown echter onmogelijk vast te stellen."'" Brown is ten slotte van mening dat,
metbetrekking tot het no-fault compensatiefonds, ook moeilijk kan worden vastge-
steldof de daling van het aantal verkeersongevallen groter zou zijn geweest bij de
handhaving van het aansprakelijkheidsrecht. Aan de andere kant heeft de afschaffrng
van de aansprakelijkheid volgens hem niet geleid tot een toename van het onzorg-
vuldige verkeersgedrag, zoals in de traditionele economisch theorie van het ongeval-
lenrechtwordtvoorspeld."^ >••••• T ' ^ - T ; ' . - > . M . - .• : •; . - . • - • v ^ •

Zoals door Brown zelf al wordt aangegeven is in zijn onderzoek niet komen vast te
staan welke invloed de invoering van een no-fault compensatiefonds daadwerkelijk
keft gehad op het aantal verkeersongevallen. Hij stelt aan de hand van statistische
cijfers vast dat het aantal verkeersongevallen is gedaald, zonder daarbij te onderzoe-
ken welke factoren daaraan specifiek een bijdrage hebben geleverd. Door Brown
»wit derhalve geen rechtseconometrische analyse uitgevoerd, waarin mogelijk een
causale relatie kan worden aangetoond tussen bepaalde wetgevende maatregelen en
de daling van het aantal verkeersongevallen. Bij afwezigheid van een dergelijke ana-
Ipe dient volgens Dewees, Duff en Trebilcock aan de resultaten van het onderzoek
van Brown dan ook een beperkte waarde te worden toegekend.'™

van rfe no-^aw// verze&ermg /n /4urfra//£

B'jdepositiefrechtelijke beschrijving van de verkeersaansprakelijkheid in Australie
^gemerkt dat niet alle staten/territories eenzelfde no-fault systeem hebben inge-
^ • Victoria en Tasmanie, bijvoorbeeld, handhaafden het recht om, naast een no-
• i,-iTf°f^' ^^" äansprakelijkheidsvordering voor verkeersschade in te stellen,

Northern Territory deze optie geheel werd geblokkeerd. De invoering
systeem in Australie werd in het algemeen gekenmerkt door een

In de eerste plaats werd een derde partij aansprakelijkheids-

[^ Brown, CaLR, 1985, p. 995. . . , . . , , . . . . . . . . .
17<«; J ^ ' ^ R , 1985,p. 1001-1002. ' • - • .'C-v^ '

<« . DutTand T r e b i l c o c k , A c c i d e n t U w , p . 6 9 , n o o t 9 7 . , ' •..«: .,-.,- 'i , r -
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verzekering voor verkeersschade vervangen door een eerste partij no-fault ve
ring voor letselschade gecombineerd met een aansprakelykheidsverzekering^ *
zaakschade. In de tweede plaats diende de no-fault verzekering de schadev
voetganger en de inzittenden van de auto van de polishouder te vergoeden Een d '
de kenmerk was dat in zowel het oude als het nieuwe verzekeringssysteem geen n&
codifferentiatie noch premieaanpassingen werden toegepast. "*'

McEwin heeft bestudeerd welke effecten de no-fault wetgeving in Australie en
Nieuw-Zeeland heeft gehad op het aantal verkeersongevallen.'™ Binnen het empi-
risch model worden een groot aantal toetsingsvariabelen gebruikt, waaronder het
aantal dodelijke verkeersongevallen per hoofd van de bevolking bij autobestuurders,
passagiers, motorbestuurders, fietsers en voetgangers."*' Daarnaast wordt onder-
scheid gemaakt tussen no-fault jurisdicties die de aansprakelijkheidsvordering voor
verkeersschade geheel hebben afgeschaft (zuivere no-fault) en jurisdicties die de
aansprakelijkheidsvordering handhaafden ('threshold' en 'add-on' no-fault).'™

De resultaten van het empirisch onderzoek suggereren in de eerste plaats dat de af-
schaffing van een aansprakelijkheidsvordering voor verkeersschade heeft geleid tot
een stijging van het aantal dodelijke verkeersongevallen per hoofd van de bevolking
met 16%. Aan deze stijging dient volgens McEwin, gegeven de problemen met het
statistisch in kaart brengen van verkeersongevallen, geen al te grote waarde te wor-
den gehecht. In de tweede plaats blijkt dat de invoering van een zuiver no-fault re-
gime heeft geleid tot een toename van het ongevalsrisico met 0,04 per 1000 inwo-
ners. In de derde plaats wordt door McEwin gesteld dat staten die nog wel de moge-
lijkheid voor een aansprakelijkheidsvordering openlieten ('add-on' no-fault) niet met
een toename van het aantal verkeersongevallen werden geconfronteerd. In de vierde
plaats tenslotte, heeft de invoering van een verplichte no-fault verzekering, onder
handhaving van een aansprakelijkheidsvordering, geen wezenlijke invloed gehad op
het aantal verkeersongevallen. McEwin conclude«! dat ter bevordering van zorg-
vuldig verkeersgedrag in zijn algemeenheid de handhaving van de mogelijkheid om

1747. Zieparagraaf2.2 van dit hoofdstuk. . .
1748. McEwin, IRLE, 1989, p. 13-24. De ongevalsdata in dit onderzoek zijn atVomstig uit

de staten binnen Australie plus Nieuw-Zeeland en hebben betrekking op de periode - _
1749. McEwin, IRLE, 1989, p. 19 en p. 21 -22. Verder wordt gebruik gemaakt van ander«iw ^

die van invloed zijn op het ongevalsrisico, zoals politiecontroles, het aantal autosv ^
een veiligheidsgordel, het totale premievolume voor de autoverzekering in de verhou g
totale schadelast, een indeling in leettijdscategorieen, het aantal afgelegde a"'*'""* on
teitsniveau) en de verschillen tussen staten ten aanzien van de rijcondities en eigen nap

de autobestuurder. '.
1750. McEwin, IRLE, 1989, p. 21-22. ' '
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van aansprakelijkheid in rechte schadevergoeding te vorderen een belang-

njkefactorblijft.'"'

s Duff and Trebilcock stellen dat de conclusies van McEwin voor wat betreft

Tffecten van het aansprakelijkheidssysteem niet geheel duidelijk zijn. Het is bij-

rbeeldniet mogelijk gebleken om de effecten van de afschaffing van de aanspra-

llkkidsvordering sec te berekenen. Dit nog los van de niet-gedifferentieerde

remiestructuur en van de hoge kosten die volgens hen met de overgang van aan-

sprakelijkheid naar no-fault gepaard gingen. " "

J / 4 Deprevenfteve e#ecten van Aef zn/vere no-TW/ systeem /«
' - • » ' : ; ( ?

In Quebec geldt sinds 1978 een no-fault systeem voor verkeersschade. Het kenmer-
kmde van dit regime is dat er geen mogelijkheid meer bestaat om op basis van het
onsprakelijkheidsrecht een vordering tot vergoeding van de verkeersschade in te
stellen; deze wordt alleen vergoed door de no-fault verzekering. Daarom wordt wel
Ksproken van een zuiver no-fault regime. In Quebec wordt de verplichte no-fault
verzekering, zonder toepassing van risicodifferentiatie en tegen een vast premiebe-
dragdoordeoverheidaangeboden. i v t ' - - ' ^ , ;:.':.;• J -

Rose Ann Devlin heeft getracht de effecten van een overgang naar een zuiver no-
fault regime in Quebec op het aantal van verkeersongevallen te berekenen. Zij maakt
in dat kader een vergelijking hissen de periode vöör 1978, waarin nog een aanspra-
kelijkheidssysteem van toepassing was en de periode nä 1978, toen een zuiver no-
fault regime was ingevoerd (1971-1984) ."" In het empirisch model worden respec-
lievelijk het aantal dodelijke verkeersongevallen, het aantal verkeersongevallen met
letsekhade en het aantal verkeersongevallen met zaakschade als belangrijkste toet-
smgsvanabelengebruikt.'""

De ondeizoeksresultaten wijzen volgens Devlin uit dat na de invoering van het zui-
*ere no-fault regime in Quebec sprake is geweest van een geschatte jaarlijkse toe-
»»* van het aantal dodelijke verkeersongevallen met ongeveer 6%. Het aantal ver-
eersongevallen met letsel- en zaakschade steeg daarnaast volgens haar berekening

"W ongeveer 10%. Deze toename van het aantal verkeersongevallen kan volgens

9 . P - 2 3 - 2 4 . > , i ̂ , . . . . ; , k f : - • > ; • , r . .-., . - , . , ,-.
Trebilcock, Accident Law, p. 25.

, 1990,193-205. De analyse betreft een samenvatting van eerder empirische onder-
^ versehenen in R.A. Devlin, Liability versus No-Fault Automobile Insurance Regimes: An

DevliTlRlP ^"^"^"^^ ' " Quebec, University of Toronto, Department of Economics, 1988.
gelcede J . " ^ ' P- 202-204. Andere toetsingsvariabelen hebben betrekking op het aantal af-
*w het'". . ™k"> " " aandeel van bestuurders beneden de 25 jaar, wetgeving ten aanzien

ge ruik van de autoveiligheidsgordel, het aantal verkeersovertredingen en een verlaging
™ * n*x,mumsnelheid naar 60 MPH.
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Devlin worden toegeschreven aan de afschaffing van het aansprakelijkheidsr h
de overgang naar een zuiver no-fault regime. Devlin heeft ten slotte berekend welk"
gevolgen de veronderstelde reductie in de uitgeoefende zorg van de autobestuurder
heeft voor het aantal verkeersongevallen. Uit deze berekening blijkt dat het aanial
dodelijke verkeersongevallen en het aantal verkeersongevallen met letsel- en zaak
schade met 9,6% is toegenomen.""

• • • ; ; - , : . : , ; . . ! , , , : . / • . ^ . . . . „ ^

De verminderde zorgvuldigheid bij de autobestuurder (morele risico) is volgens De-
vlin te wijten aan de niet-gedifferentieerde premiestructuur ('flat rate') en de automa-
tische schadevergoeding ongeacht de schuld waarvan onder het nieuwe no-fault re-
gime sprake is. De platte premiestructuur houdt in dat een autobestuurder met een
hoog ongevalsrisico in het nieuwe no-fault regime eenzelfde en dus relatief lagere
premie zal betalen dan een autobestuurder met een laag ongevalsrisico. In dat kader
kan wordt verondersteld dat na invoering van een no-fault verzekering de pre-
miedaling voor de hoge ongevalsrisico's 24% bedraagt en de premiestijging voor de
läge ongevalsrisico's 1%. Dit betekent volgens Devlin dat een no-fault verzekering
met een niet-gedifferentieerde premiestructuur ('flat-rate') leidt tot een relatieve toe-
name van het aantal besruurders met een hoog ongevalsrisico, waardoor het aantal
verkeersongevallen kan stijgen.'^'

Devlin verwacht overigens niet dat met een aangepaste premiestructuur waarbij
meer wordt gedifferentieerd naar het individuele ongevalsrisico de toename van het
aantal verkeersongevallen geheel kan worden geneutraliseerd. Individuele verkeers-
slachtoffers worden immers nog steeds schadeloos gesteld zonder dat rekening
wordt gehouden met de uitgeoefende zorg ten tijde van het verkeersongeval. Een be-
tere premiedifferentiatie binnen een no-fault verzekering zal derhalve wel de zorg-
vuldigheid van de verzekerde autobestuurder kunnen verhogen, maar niet noodzake-
lijk die van het slachtoffer.""

Volgens Dewees, Duff en Trebilcock dienen de conclusies van Devlin met de nodige
voorzichtigheid te worden benaderd. Devlin besteedt bijvoorbeeld geringe aandacht
aan de toepassing van premiedifferentiatie bij een no-fault verzekering. Volgens
Dewees, Duff en Trebilcock is echter een belangrijke rol weggelegd voor het verze-
keringsregime bij de sturing van het zorg- en activiteitsniveau van de autobestuur-
der. Devlin legt wel een verband tussen de verminderde zorgvuldigheid van de auto-
bestuurder en de afschaffing van het aansprakelijkheidsrecht, maar zij besteedt vol-
gens hen ten onrechte slechts indirect aandacht aan een mogelijke relatie tussen e

1755. Devlin, IRLE, 1990, p. 197 en 201. ' 720' Dewws,
1756. Devlin, IRLE, 1990, p. 197 en 201; Devlin, Liability versus No-Fault, p. 170-22U l

Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 69, noot 104-106.
1757. Devlin, IRLE, 1990, p. 200-202. Zij stell echter dat het effect van een

structuur op de preventie van verkeersongevallen zeer moeilijk empirisch kan
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van de autobestuurder en de platte premiestructuur onder het no-fault
""poor" Devlin wordt derhalve niet berekend welke invloed een gediffe-

^"* de premiestructuur binnen een no-fault verzekering daadwerkelijk kan heb-
ta op het aantal verkeersongevailen.

Gaudry heeft eveneens de effecten van het no-fault regime in Quebec op het aantal
verkeersongevallen berekend. De data in dit onderzoek hebben betrekking op de eer-
te 12 maanden na invoering van het nieuwe systeem in 1978. Hieruit blijkt dat zo-
wd het totaal aantal verkeersongevallen (+26,9%), het aantal verkeersongevallen
(+26,3%) met een materiele schade boven een bepaalde financiele omvang ($ 250),
het aantal verkeersongevallen met letsel (+31,8%) en het aantal dodelijke verkeers-
ongevallen (+7%) is gestegen. '"*

Gaudry wijdt de resultaten van zijn onderzoek niet aan het no-fault regime zelf, als
«1 deels aan de strikte handhaving van de verplichte verzekering na 1978, waar-
door voorheen onverzekerde bestuurders minder zorgvuldig aan het verkeer deelne-
men (morele risico). Daamaast zorgde de aanwezigheid van een niet-gediffe-
rentieerde premiestructuur binnen de no-fault verzekering ervoor dat de kosten van
autorijden voor bestuurders met een hoog risico afhamen. Gaudry concludeert dat de

van een no-fault verzekering sec aan de vermindering van de zorgvul-
en de preventie vrij laag is. Dit is zijns inziens het gevolg van het reeds

aanwezige morele risico bij de verplichte derde partij autoverzekering die voor de
invoering van het no-fault regime van toepassing was. "*° j.j i^o VVJ^CL;.-. :njtk'

J15. Gwic/urie: «o- va«

Inhetvoorgaande is de vraag aan de orde geweest of een no-fault verzekering, in
vohouding tot het aansprakelijkheidsrecht, tot een betere preventie van verkeers-
ongevallen en derhalve tot een vermindering van de primaire ongevalskosten kan
ata. De resultaten van het empirisch onderzoek geven geen uniform beeld met be-

Trebilcock, Accident Law, p. 25-26 en p. 69, noot 109. Chapman and Trebil-
ook de toepassing van een volledige risico-differentiatie binnen de analyse van

in zal leiden tot een vetmindering van de zorgvuldigheid bij de autobestuurder. Zie Chap-

J"2 ^^^*'*
No-Fault̂  ' ^ " ^ °" ^ ° ^ Safety of the Compulsory Insurance, Flat Premium Rating and
1«'iy into M ' " " * "*"** 1978 Quebec Automobile Act, in Osborne Commission, Report of In-
voi ]| „ , , ? " * * ^ l e Accident Compensation in Ontario, Toronto, Queen's Printer, 1988,

"*• Gaudn- o i l ' " * " " ' ^ " " ^ Trebilcock, Accident U w , p. 25.
ing Paper 199I' ^ ° " " " ' " ' ° " ^ ^ P ° " ' 1988, vol. H, p. 20-24 in Chapman and Trebilcock, Work-
«ncluderen d t' ^ '^"'^ *" ^ * * « s , Duff and Trebilcock, Accidents Law, p. 25. Deze laatste

a met het aansprakelijkheidssysteem maar eerder het verzekeringsregime centraal
wies van Gaudry. ,~ . . , - . . , . , . . • . . , • . . , .̂ . , r
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trekking tot de preventieve effecten van een no-fault verzekering. Een groot deel van
de uitkomsten is onderling tegenstrijdig. Daarnaast kunnen als gevolg van verschil
len in interpretatie van de onderzoeksresultaten ook geen eenduidige conclusies wor-
den gegeven. Een verklaring hiervoor is dat de verschillende studies steeds een an-
der onderzoeksobject hebben. Ten aanzien van alle no-fault regimes in de VS eeldt
bijvoorbeeld dat zij de mogelijkheid voor het instellen van een aansprakelijkheids-
vordering openhouden ('threshold en add-on no-fault'), waardoor in geen enkele
Staat een zogenaamd zuiver no-fault regime wordt toegepast.

Dewees, Duff en Trebilcock wijzen verder nog op enkele methodologische tekort-
komingen van een aantal door hen besproken studies. Zij menen dat het niet een-
voudig is om een onderscheid te maken tussen het effect van no-fault op het aan-
sprakelijkheidsrecht enerzijds en op het verzekeringssysteem anderzijds. Veel stu-
dies maken volgens Dewees, Duff en Trebilcock zelfs in het geheel geen onder-
scheid tussen aansprakelijkheid en verzekering. Het empirisch onderzoek toont vol-
gens hen wel aan dat zonder aanvullende preventieve maatregelen een no-fault sys-
teem zal leiden tot meer verkeersongevallen en verkeersslachtoffers."" 5»

Volgens Chapman en Trebilcock is het een feit dat een no-fault verzekering de on-
zorgvuldige autobestuurder ten opzichte van derden "bescherming' geeft tegen de fi-
nanciele gevolgen van een verkeersongeval. Autobestuurders worden zelfs binnen
een 'add on' no-fault systeem, waarbij een aansprakelijkheidsvordering mogelijk
blijft, aangezet om lichte schadeclaims met de eigen no-fault verzekeraar te schik-
ken. Dit betekent volgens hen dat, bij afwezigheid van een regresrecht bij de no-fault
verzekeraar, een verkeersdeelnemer die juridisch gezien aansprakelijk is, voor het
no-fault deel niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn activiteiten
ten opzichte van derden.""

Concluderend kan worden gesteld dat er geen eenduidig antwoord bestaat op de
vraag of een no-fault verzekering tot meer verkeersongevallen en verkeersslachtof-
fers leidt. Een deel van de beschreven studies concludeert dat geen preventieve wer-
king uitgaat van een no-fault verzekering; in een ander deel wordt geconcludeerd dat
de invoering van een no-fault verzekering niet heeft geleid tot een stijging van het
aantal verkeersongevallen. . „ ,: . ,, ......_,,^ ... ... . . ,i .. .»«

Het voorgaande brengt mee dat bij de keuze voor een no-fault verzekering, waarbij
door het (gedeeltelijk) wegvallen van de aansprakelijkheid de preventieve wer^g
ten opzichte van derden wordt gemist, aanvullende maatregelen noodzake"
Deze kunnen in de eerste plaats worden gevonden binnen de no-fault

1761. Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 26. Zie ook Van Velthoven, VR, 2000, P

1762. Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 18.
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fault verzekeraar kan met een optimale premiedifferentiatie het gedrag
t bestuurders controleren. De verzekeraar kan bijvoorbeeld aan de hand van

™"J£ standaarden onderzoeken of het gedrag van de autobestuurder (verkeers-
I dineen) bij een schadeclaim aanleiding geeft tot een premieaanpassing. Met
denwUike controle kan de verzekerde autobestuurder ook worden gewezen op

"n verantwoordelijkheid ten opzichte van derden, zoals fietsers en voetgangers.
Naast deze no-fault verzekering zelf zullen ook aanvullende maatregelen op het ter-
rein van de veiiigheidsregulering (administratieve en strafrechtelijke sancties) nodig
ajnom het gedrag van de autobestuurder te sturen.

3.2. NO-FAULT VERSUS AANSPRAKELUKHEID: DE VERGOEDING VAN -•'•»

VERKEERSSCHADE '""'"

lndezeparagraaf zal de werking van een no-fault verzekering op een tweede aspect
worden beoordeeld, namelijk de compensatie van verkeersslachtoffers (secundaire
ongevalskosten, 'distributive justice'). Daarbij zal een aantal, voornamelijk Ameri-
kaanse, studies worden geanalyseerd waarin de vergoeding van verkeersschade on-
der een aansprakelijkheidssysteem respectievelijk een no-fault regime tegen elkaar
widen afgezet. Dit empirisch onderzoek concentreert zieh rond twee hoofdlijnen,
namelijk de omvang van de schadevergoeding en de tijdspanne waarbinnen het ver-
teeisslachtoffer de geleden schade vergoed krijgt. Bij deze analyse geldt dat de spe-
cifieke effecten van een no-fault systeem ten aanzien van de compensatie van ver-
keersslachtoffers sterk verschillen en afhankelijk zijn van de hoogte van de schade-
fapel ('threshold') en de vergoedingslimiet binnen een eerste partij no-fault verze-
kering.

U./. De omvang van rfe JcAarfevergoerfmg Wwnen een no-^zu/r regime i ? ' T* "

M-1.1. Het empirisch onderzoek van Carroll en Kakalik

«n eerste empirisch onderzoek waarin de vraag naar de omvang van de schadever-
»N! binnen een no-fault regime wordt vergeleken met de compensatie onder een
jwelijlcheidssysteem maakt gebruik van data uit het jaar 1987. Deze gegevens

? * °^ letselschadeclaims afkomstig van 34 verzekeraars, die ten tij-
i t * ™ ^ % van de markt voor particuliere autoverze-

heersten A d h^alikee f™' ^*" ^ **and ™n voornoemde data wordt door Carroll en
•«« ben M > ° " * * ^ * ^ waarmee het effect van een specifiek no-fault regime
^ n l o ^ g g ^ / ^ P " ^ ^ y ^ ^ ^ s s t a a f kan worden berekend. Dit model wordt

ge ruikt om te bepalen welke vergoeding het verkeersslachtoffer in deze
ontvangen. In het empirisch model worden daamaast variabe-

* • < = - « * - K a k a l i U R l , , 9 9 3 , p . 265-287



len ingebracht die verband houden met de medische kosten, de inkomensschad
type en de ernst van de ongevalsschade, de materiele schade, de mate waa' d
schadedrempel ('threshold') werd overschreden, type aansprakelijkheid, de leeftiH
het geslacht en het schadeverleden van de autobestuurder. ™ '

Carroll en Kakalik stellen dat de effecten van de invoering van een no-fault verzeke
ring in zogenaamde 'tort'-jurisdicties sterk kunnen verschillen. Dit hangt samenmet
de ernst van de geleden schade bij het verkeersslachtoffer en met de omvang van de
compensatie die het slachtoffer van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de scha-
deveroorzaker ontvangt. Carroll en Kakalik weten echter tot een aantal ge-
meenschappelijke effecten van no-fault vergoedingssystemen te komen. In dat kader
wordt een no-fault regime met een materiele ('verbal') schadedrempel ('threshold') en
een vergoedingslimiet van $ 15.000 als uitgangspunt genomen.""

De resultaten van het onderzoek van Carroll en Kakalik kunnen als volgt worden
samengevat. Bij het traditionele aansprakelijkheidssysteem ontving 7% van alle ver-
keersslachtoffers een vergoeding die overeenstemde met de werkelijk geleden mate-
riele schade. Van het aantal slachtoffers kreeg 62% meer dan een volledige vergoe-
ding voor de geleden materiele schade. Daarbij is echter een omvangrijk deel aan
immateriele schadevergoeding verdisconteerd. Gebleken is dat een verkeers-
slachtoffer met een schade van bijvoorbeeld $ 2.000 onder een aansprakelijkheids-
systeem het 2,5-voudige van dit bedrag ontving. Daarnaast ontving 27% van het
aantal slachtoffers binnen het aansprakelijkheidssysteem minder dan een volledige
vergoeding voor materiele schade. Hieronder vallen ook slachtoffers met een hoge
materiele schadeclaim, die mede als gevolg van de läge polislimieten binnen de aan-
sprakelijkheidsverzekering (BIL), gemiddeld een lager bedrag kregen uitgekeerd.
Een verkeersslachtoffer met een materiele schade van meer dan $ 100.000 kreeg bij-
voorbeeld slechts 9% van dit bedrag vergoed.'™*

In het veronderstelde no-fault systeem met een materiele (Verban schadedrempel
('threshold') en een vergoedingslimiet van $ 15.000, kreeg 22% van het aantal ver-
keersslachtoffers meer dan een volledige schadevergoeding. Van het aantal ver-
keersslachtoffer ontving 16% minder dan de werkelijk geleden materiele schade.
Tenslotte kreeg 59% van alle verkeersslachtoffers onder het genoemde no-fault sys-
teem de daadwerkelijk geleden materiele schade volledig vergoed kreeg.

Carroll en Kakalik concluderen naar aanleiding van het bovenstaande dat, in vag
lijking met een aansprakelijkheidssysteem, een uitkering op basis van een n

^ • • £ ' • ' - ' • • • • '

• • - • < - T V ; ; 5 # ' • ' • " ' •

1764. Carroll and Kakalik, JRI, 1993, p. 266-269.
1765. Carroll and Kakalik, JRI, 1993, p. 276.
1766. Carroll and Kakalik, JRI, 1993, p. 278-279. 233
1767. Carroll and Kakalik, JRI, 1993, p. 280. Zie ook Cummins and Weiss, JRI, '»«• P-
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ring meer overeenstemt met de door het verkeersslachtoffer materieel gele-
^ hade Verkeersslachtoffers met een läge schadeclaim krijgen de medische kos-
*" bsde'inkomensschade bijna volledig vergoed. Slachtoffers met een hoge claim
kTeneen groter deel van hun schade vergoed, omdat zij, afhankelijk van het toe-

eliike no-fault regime, zowel een beroep binnen doen op hun eigen no-fault ver-
abring als op de aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker.' ** a

3212. Het empirisch onderzoek van Rolph, Hammit en Houchens --!

Een tweede Amerikaans onderzoek dat aandacht besteedt aan de omvang van de
sctudevergoeding (anders dan voor zaakschade) bij verkeersongevallen, hanteert als
centrale vraagstelling wie betaalt, hoeveel wordt betaald en hoe snel wordt be-
oald"" Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de vergoeding van schade
in staten met een no-fault verzekering en staten met een aansprakelijkheidssysteem
ftorf). Dit onderzoek van Rolph, Hammit en Houchens bevat een statistische analy-
se van gegevens die werden verzameld met behulp van een Studie uit 1977 naar de
vergoeding van verkeersschade.'™ Daarnaast wordt door hen gewerkt met twee ty-
pen onderzoeksdata. Een eerste heeft betrekking op informatie ten aanzien van scha-
declaims onder een aansprakelijkheidsverzekering respectievelijk een no-fault verze-
kering. Een tweede type onderzoeksdata omvat een nationale enquete onder Ameri-
kaanse huishoudens ten aanzien van hun betrokkenheid bij een verkeersongeval in
de 24 maanden voorafgaand aan de interviews.'"'

Verder worden ten behoeve van het onderzoek de 50 Amerikaanse staten onderver-
deeld in een tiental clusters, gebaseerd op de toepasselijke vergoedingsregels voor
veikeersschade in het jaar 1983. Dit leidt tot een onderscheid in vier categorieen van
regelgeving, namelijk een beperking van de aansprakelijkheidsvordering ('thres-
hold'), de beschikbaarheid en de omvang van een no-fault dekking, (fout) aansprake-
ujkheidsregels en regelgeving ten aanzien van de verplichte aansprakelijkheidsver-

Carroll and Kakalik, JRI, 1993, p. 285-286.1761.

"»• Rolph, Hammit and Houchens, JRI, 1985, p. 667-685. Dit onderzoek is ontleend aan een om-
«ngrijke Studie van de Rand Corporation, Rand-I t/m -IV, Automobile Accident Compensation,
^ e Rand Corporation, Santa Monica Califomie, The Institute for Civil Justice, 1985. Volume I:
305W '^' ^ ^ "*""™'' ^ ^ Houchens and S.S. Polin, Who Pays How Much How Soon?, R-

ICJ; Volume II: J.K. Hammit, Payments by Auto Insurers R-3O51-ICJ; Volume III: R.L.
JEJl I k *"**"*"* *™"̂  A" Sources, R-3052-ICJ; Volume IV: J.K. Hammit, R.L. Houchens,
^ Kolph and S.S. Polin, State Rules, R-3O53-ICJ. Dit rapport wordt ook geanalyseerd in onder
AcciT I ^ ^ " * " ^" Catwijck, VA, 1988, p. 321-377; Dewees, Duff and Trebilcock,

'"" Ew sn!d • rt*' •"* ^ ^ *" ** ' ^ " " *" Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991,p. 18-23.
ie die is verricht door de 'All-Industry Research Advisory Council (AIRAC), een advies-

"85. P 5 6 7 ^ ^"*"^^*"se verzekeringsindustrie. Zie Rolph, Hammit and Houchens, JRI,

' H h , Hammit and Houchens, JRI, 1985, p. 668-669. - • > , • ,•* . . „ w n „ , . ^ . . , - ,



zekering (BI). Aan de hand van deze onderverdeling en van de eerder genoemd da
ta (schadeclaims) worden ten behoeve van het empirisch onderzoek een 11-tal I
geselecteerd. Dit betreft 6 staten met aansprakelijkheidsclaims, namelijk Californf
Washington, North Carolina, Maryland, Massachusetts and New Jersey en 5 state""
met no-fault claims, namelijk Michigan, Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts
en Maryland.'™

Een van de hoofdvragen in dit onderzoek heeft betrekking op de omvang van de
schadevergoeding die aan het verkeersslachtoffer, op basis van een aansprake-
lijkheidsverzekering respectievelijk een no-fault verzekering, wordt uitgekeerd. Uit
de onderzoeksresultaten blijkt dat in een traditionele 'tort'-staat, zoals California
gemiddeld 90% van de verkeersslachtoffers die werden vergoed voor hun materiele
schade op basis van een BI-dekking, deze schade ook volledig kregen uitgekeerd.
De andere 10% van de slachtoffers kreeg minder dan een volledige schadevergoe-
ding. Deze uitkomst houdt volgens Rolph, Hammit en Houchens verband met de
toepasselijke aansprakelijkheidsregel, waarbij het slachtoffer in sommige gevallen
vanwege eigen schuld recht heeft op een minder dan volledige schadevergoeding.

In een no-fault-staat, zoals New Jersey, kreeg 61% van de verkeersslachtoffers die
op basis van een BI-verzekering claimen, minder dan de werkelijk geleden materiele
schade vergoed. De meeste verkeersslachtoffers (51%) ontvingen in het geheel geen
vergoeding voor materiele schade onder een BI-dekking. Dit laatste kan volgens
Rolph, Hammit en Houchens worden verklaard uit het gegeven dat veel slachtoffers
in New Jersey hun schade reeds vergoed kregen op basis van hun eigen no-fault
(PIP) verzekering.""

Uit het onderzoek van Rolph, Hammitt en Houchens blijkt verder dat het percentage
verkeersslachtoffers dat geen uitkering kreeg voor medische kosten of inko-
mensschade in no-fault-staten lager is dan in 'tort'-staten. Bij inkomensschade zijn de
percentages 24% (no-fault), 32% ('add on') en 37% ('tort'). Bij medische kosten be-
draagt het aantal verkeersslachtoffers dat geen vergoeding ontving respectievelijk
18% (no-fault), 13% ('add on') en 22% ('tort').'"" *** *'

Een no-fault verzekering dient volgens Rolph, Hammitt en Houchens aan de vol-
gende doelstellingen te beantwoorden: 1. de afschaffing of een beperbng v-̂
aansprakelijkheid; 2. de substitutie naar een altcrnatief compensaüemechams
3. een algehele toepassing van dit compensatiemechanisme. In de VS b"-)*^ ^
de ingevoerde no-fault regimes aan al deze doelstellingen te ™ldoe", ö°e
'threshold' no-fault dicht in de buurt komt. In de berekening van RolpB,

1772. Rolph, Hammit and Houchens, JRI, 1985, p. 671 -672 en 678.
1773. Rolph, Hammit and Houchens, JRI, 1985, p. 675-677.
1774. Rolph, Hammitt and Houchens, JRI, 1985, p. 673 en p. 679.
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bliikt dat afhankelijk van de omvang, schadedrempels ('threshold') in de
M, no-fault staten hebben geleid tot een reductie van het aantal

^kheidsvordenngen (BI-claims) met 50% tot 90%. Een no-fault
kring leidt volgens hen in zowel 'add-on' als in 'threshold' no-fault staten tot

^biinavolledige schadevergoeding van het verkeersslachtoffer. Onderzoek heeft
"° dat 90% van de slachtoffers die op basis van een no-fault verzekering
mtjewezen oat w / o van . . . ..... r —
i e n , hun materiele schade volledig kregen vergoed. ., . . , , .

Coochiderend kan worden gesteld dat, gelet op de omvang van de schadevergoeding
uiiverkeersslachtoffers, zowel bij een no-fault verzekering als bij een systeem met
eenainsprakelijkheidsverzekering de materiele schade bijna volledig aan het slacht-
offcr wordt vergoed. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat in 'torf-
soten het percentage verkeersslachtoffers dat in het geheel geen schadevergoeding
ontvangt hoger ligt dan in no-fault-staten. Dit betekent derhalve dat een verkeers-
skhtoffer bij een no-fault verzekering meer zekerheid heeft dat hij voor zijn gele-
draschadeeenvergoedingzalontvangen. * -rjir^i•*>"«,0 sa^i/lc«?-* ••• . •*.

3,2.1.3. De empirische analyse van Dewees, Duff en Trebilcock - . !

Dews, Duff en Trebilcock verwijzen in hun empirisch overzicht van het ver-
tetrsongevallenrecht naar een aantal Amerikaanse studies waarin de omvang van de
ichadevergoeding op basis van no-fault respectievelijk aansprakelijkheid werd on-
derzocht. Daaruit blijkt onder andere dat slechts tweederde van het aantal ver-
keersslachtoffers dat binnen een no-fault regime wordt gecompenseerd ook binnen
ten aansprakelijkheidssysteem voor een vergoeding in aanmerking zou komen. Dit
Went volgens Dewees, Duff en Trebilcock dat ongeveer 3 3 % van de verkeers-
slachtoffers niet-ontvankelijk is voor een vergoeding onder een derde partij aanspra-
Mijkheidsverzekering (BI). De reden hiervoor is dat er geen schuldige dader aan-
»ijsbaar is of dat de eigen schuld van het slachtoffer aan een vergoeding in de weg

eigens Dewees, Duff en Trebilcock heeft onderzoek verder uitgewezen dat zowel

^sprakelijkheidsvergoedingen als no-fault uitkeringen worden gedomineerd door

!B*H *k"*ebedragen. In een onderzoek met betrekking tot het jaar 1977
* <at de no-fault uitkeringen in de 'threshold' staten Massachusetts en Michigan

I7i! JJJ'"*"™ ""> Houchens, JR], 1985, p. 684. i ' • / ' ? * " '•• ' * ' ' ' . ^ . t !

Payment b"" ' ' " ^ ' ^ * ^"^ ^ ° ' ' " ' ^ > ° ^ y * " ° * Much How Soon?, Rand-I, p. 17; Hammit,
Auto Ac • / * " ! " 'nsurers, Rand-Il, p. 48; U.S. Department of Transportation, Compensating
ation 1 , 7 '."*• " " ' P- * «" ^^-74; All-Industry Research Advisory Council, Compen-

"cock, Accident Law, p. 89-90, noot 395 en Chapman and Trebilcock, Working
P-19, noot 32.
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in respectievelijk 34% en 40% van de gevallen lager waren dan $ 100. Gemiddeld
70% van de no-fault uitkeringen in deze staten was lager dan $ 500. In Califom
een 'tort' staat, werd bij 12% van de aansprakelijkheidsclaims een bedrag uitgekeerd
dat lager was dan $ 100, bij 37% van aansprakelijkheidsvergoedingen was het be-
drag lager dan $ 500 en 51% van het totaal aantal uitkeringen bedroeg minder dan
$ 1.000. Slechts 11% van het totaal aantal aansprakelijkheidsvergoedingen had be-
trekking op een hoger bedrag dan $ 5.000. In het Canadese Ontario, een 'add-on'
provincie, bleek dat meer dan 60% van het aantal no-fault uitkeringen minder dan
$ 1.000 bedroeg, terwijl dit bij aansprakelijkheidsvergoedingen slechts 27% was.""

Een negatief aspect bij de invoering van een no-fault verzekering is volgens Dewees
Duff en Trebilcock dat verkeersslachtoffers met een ernstig letsel, waarvan de om-
vang de no-fault limiet ruimschoots overschrijdt, minder volledig worden gecom-
penseerd dan bij een aansprakelijkheidssysteem. Deze tendens verschilt echter van
jurisdictie tot jurisdictie. In staten met een hoge polislimiet, zoals Quebec
($ 125.000) en Michigan (onbeperkt) worden verkeersslachtoffers met emstig letsel
in beginsel volledig gecompenseerd. In andere staten met een läge vergoedingsli-
miet, zoals Massachusetts ($ 2.000) en Maryland ($ 2.500), krijgen slachtoffers met
ernstig letsel, mede als gevolg van deze läge limiet, minder uitgekeerd dan hun wer-
kelijke materiele schade. Zelfs wanneer schadeclaims bij overlijden of blijvendein-
validiteit buiten beschouwing blijven, blijkt volgens Dewees, Duff en Trebilcock dat
verkeersslachtoffers hun materiele schade niet volledig krijgen vergoed. In een
Amerikaanse Studie is berekend dat de gemiddelde no-fault vergoeding 65% be-
droeg van de totale materiele schade van slachtoffers met een schadeclaim tussen S
25.000 en $ 100.000 en 52% van de materiele schade voor slachtoffers met een
schadeclaim van meer dan $ 100.000. Het is echter onzeker in hoeverre deze slacht-
offers de overblijvende schade via een aansprakelijkheidsclaim vergoed hebben
kunnen krijgen.'"'

Met betrekking tot de omvang van de schadevergoeding aan verkeersslachtoffers
wordt door Dewees, Duff en Trebilcock verwezen naar een Amerikaans onderzoek,
waarin de zogenaamde uitkeringsratio binnen een no-fault regime respectievelijk een
aansprakelijkheidssysteem wordt berekend. Deze uitkeringsratio heeft betrekking op
de gemiddelde schadevergoeding per premiedollar die aan het verkeersslachtoffer ter

1777. Hammit, Payments by Auto Insurers, Rand-II, p. 4 (label 1.1.) en p. 32; Osbome Commission,
Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario, Toronto, Queen'
Printer, volume 2, 1988, p. 576 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law.p. 92,noot428-
429 en Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 20, noot 41 -44.

1778. All-Industry Research Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries, 1989, ^ •
Hammit, Payments by Auto Insurers, Rand-II, p. 21 (tabel 4.4.); U.S. Department of Transport*

•;••-• >'• •- tion, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 33 en 44; Ontario Task Force on •"""*̂
••:.- '.;• Final Report of the Ontario Task Force on Insurance, Toronto, Ministry of Financial Institu

1986, p. 322 en 334 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 92, noot 431-435.
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heschikking komt. Uit dit onderzoek van de "U.S. Department of Transportation'
bliikt dat in een gemiddelde no-fault-staat 50,2% van elke betaalde premiedollar aan
het verkeersslachtoffer werd uitgekeerd; in een gemiddelde 'tort'-staat bedroeg deze
uitkeringsratio 43,2%. Ten aanzien van het onderscheid tussen de verschillende no-
fault regimes is in dit onderzoek verder berekend dat in 'add-on' staten met een ver-
plichte no-fault (PIP) verzekering 53,6% van elke premiedollar aan het verkeers-
slachtoffer werd uitgekeerd; in 'add-on' staten waarbinnen een no-fault verzekering
vrijwillig kan worden afgesloten bedroeg het uitkeringsratio 51%. In 'threshold' no-
fault staten werd een uitkeringsratio van 49,8% berekend. Binnen deze 'threshold' ju-
risdicties blijkt verder dat in staten met een financiele schadedrempel ('threshold')
een hoger percentage (50,3%) per premiedollar aan het verkeersslachtoffer ter be-
schikking kwam dan in no-fault staten met een materiele ('verbal') schadedrempel
(47,8%).'"' Daarnaast wordt volgens Dewees, Duff en Trebilcock in dit onderzoek
een positief verband aangetoond tussen het uitkeringsratio en de vergoedingslimiet
binnen het betreffende no-fault regime. In 1983 was daarbij sprake van een uitke-
ringsratio van 48,7% in no-fault staten met een vergoedingslimiet tot $ 50.000 en
een ratio van 52,7% in staten met een vergoedingslimiet van meer dan $ 50.000.'™

Dewees, Duff en Trebilcock verwijzen tenslotte naar een empirisch onderzoek met
betrekking tot de Canadese provincie Quebec, waar in 1978 een no-fault regime
werd ingevoerd. Daarin wordt aangetoond dat de nettovergoeding voor verkeers-
slachtoffers in verhouding tot de betaalde premies toenam van 58% in de periode
1973-1978 tot 67% in de periode 1979-1984.'™' Daarnaast bleek dat na invoering
van het no-fault regime in Quebec een verkeersslachtoffer vrijwel geen proceskosten
meerheeft. Een onderzoek van Devlin suggereert dat hierdoor 10-15% extra scha-
devergoeding aan het slachtoffer ter beschikking komt."" ,>. ,H .71 ium-n^H .*',•;,. ••

3.2.1.4. Conclusie , • : ; . - " - •;,:.• '^..;-;. .;:., ..„•! .,« ;V,,,; y ^ . " . ^ .̂

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat een no-fault ver-
zekering ten opzichte van een aansprakelijkheidssysteem aan het verkeersslachtoffer
"*er zekerheid geeft dat hij (een deel van) zijn schade vergoed krijgt. Bij no-fault
Mkeringen gaat het echter om gemiddeld lagere bedragen dan bij aansprakelijk-
todsvergoedingen. Dit kan worden verklaard door het feit dat op basis van een no-

""• U.S. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 83-84 in De-
wees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 76, noot 232 en p. 93, noot 441 en Chapman and
Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 23, noot 54.
U.S. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 25-40 in De-

1781 "**' ^"^*"d Trebilcock, Accident Law, p. 60 en p. 93, noot 442.
• Ontario Task Force on Insurance, 1986, p. 332 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law,

P- 92, noot 437.
Devlin, Liability versus No-Fault, p. 278 en 281 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law,
P-60 en p. 93, noot 440.
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fault verzekering alleen de materieel geleden schade wordt vergoed, terwijl in rf
aansprakelijkheidsvergoeding ook een bedrag voor immateriele schade is verdiscon-
teerd.

De studies geven geen uitsluitsel over de vraag of met de uitgekeerde läge bedragen
een verkeersslachtoffer ook volledig wordt gecompenseerd. Wanneer een slachtoffer
ernstig letsel heeft geleden en de schadeomvang als gevolg daarvan aanzienlijk is.
zal bij een no-fault verzekering geen volledige schadevergoeding aan het slachtoffer
ter beschikking komen. Dit is echter weer afhankelijk van de toepasselijke vergoe-
dingslimieten die in veel Amerikaanse staten niet hoog zijn. In staten met een hoge
vergoedingslimiet zal daarentegen sprake zijn van een hogere uitkering onder een
no-fault verzekering, hetgeen betekent dat meer verkeersslachtoffers volledig wor-
den gecompenseerd.

Tenslotte kan worden geconcludeerd dat de (gedeeltelijke) afschaffing van de aan-
sprakelijkheid binnen een no-fault jurisdictie leidt tot een besparing op de
proceskosten. - , ~ ~ , „... . ,.̂ >.

J.2.2. De q/vvi&te/ing van de sc/iade 61'nwen een no-yäu/f regj/we

Naast de omvang van de vergoeding van verkeersschade, wordt in een aantal studies
ook onderzoek gedaan naar de gemiddelde termijn waarbinnen verkeersslachtoffers
een schade-uitkering ontvangen. Ook hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen
een no-fault verzekering en het aansprakelijkheidssysteem.

Rolph, Hammit en Houchens"" stellen voorop dat in Noord-Amerika deze vergoe-
dingssystemen verschillen met betrekking tot de wijze waarop de uitkering van de
schade plaats heeft. Bij het aansprakelijkheidsrecht wordt vaak een bedrag ineens
uitgekeerd, zodat de schadeveroorzaker en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar zijn
gevrijwaard van verdere claims. Een no-fault verzekering kent veelal een vergoeding
in termijnen, omdat het werkelijke bedrag aan medische kosten vaak niet direct kan
worden vastgesteld. Dit betekent volgens Rolph, Hammit en Houchens dat voor een
grote meerderheid van de no-fault claims de periode tot aan de finale betaling van
het slachtoffer ongeveer even lang duurt als voor de helft van het aantal claims bin-
nen het aansprakelijkheidssysteem. Meer dan de helft van de slachtoffers met een
no-fault claim ontvangt reeds een bedrag voor deze finale uitkering, terwijl dne-
kwart van de verkeersslachtoffers al een uitkering ontvangt binnen 60 dagen na
verkeersongeval. '™*

• JOMl /

1783. Zie paragraaf 3.2.1.2 van dit hoofdstuk voor een overzicht van hun onderzoeksgegevens.
1784. Rolph, Hammit and Houchens, JR1, 1985, p. 680-681.
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In tabel 4'™' is, in het kader van een vergelijking tussen no-fault en aansprake-
liikheid een overzicht opgenomen van de duur van de schade-uitkering alsmede het
oercentage verkeersslachtoffers dat binnen een gegeven tijdsbestek een vergoeding
ontvangt. De studies in deze tabel geven aan dat de schade-uitkering via een no-fault
verzekering aanmerkelijk sneller plaatsvindt dan bij een aansprakelijkheidsverzeke-
ring De vertragingen ten aanzien van de vergoedingen op basis van een aansprake-
lijkheidsverzekering doen zieh volgens Dewees, Duff en Trebilcock met name voor
bij verkeersslachtoffers met ernstig letsel die een hoog bedrag aan materiele schade
claimen. Hierbij is volgens hen de kans op de betrokkenheid van advocaten en daar-
mee een proces groter. De 'vertragingen' bij een no-fault verzekering zijn voor-
namelijk gebaseerd op de tijd die wordt gemeten tussen het indienen van de schade-
claim en de eerste betaling. '™*

; ( • • •

^;..^ r r ;

'• Deze tabel is (gedeeltelijk) ontleend aan Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 37 en
Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 22.

'• Devlin, Liability versus No-fault, p. 74 in Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 22.
De data van haar onderzoek suggereren volgens hen dat een no-fault verzekering een verkeers-
slachtoffer in meer gevallen een uitkering verschaft, maar ook dat deze uitkering sneller be-
schikbaar komt.
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Tabel 4

Atwikkelingsduur van de schade en het percentage verkeersslachtoffers dat binnen
de genoemde periodes een vergoeding ontvangt.

Studie
.•».<« OÖ» tfi-v

Aansprakelijkheids-

claims

1. Q u e b e c " "

(1970/71)

2. D O T ' ™

(1985)

3. Ontario '™

(1987)

No-fault claims

I.Quebec'™»
(1983/84)

2. D O T " "

(1985)

3. Ontario '™

(1987)

Minder dan

1 maand

Minder dan

2 maanden

Minder dan

3 maanden
Minder dan

6 maanden
Meer dan

6 maanden

5%

28,6%

14,2%

12%

19,7%

18%

46,2%

25,2%

35%

61,9%

38,4%

65%

38,1%

61,6%

32%

3 7 , 1 %

34,8%

70%

57,7%

84%

80,6%

69,9%

96%

93,5%

86,7%

4%

6,5%

13,3%

In een A m e r i k a a n s o n d e r z o e k da t niet in tabel 4 is opgenomen , wordt ook gewezen

o p een re la t ief snel lere schadeafwikke l ing bij een no-fault verzekering dan binnen

een a a n s p r a k e l i j k h e i d s s y s t e e m . " " V o l g e n s de be reken ingen van Carroll en Kakalik

krijgt bij het aansprake l i jkhe idsrech t 4 5 % v a n de verkeersslachtoffers een uitkenng

b i n n e n dr ie m a a n d e n na het ongeva l . Een addi t ione le 2 3 % ontvangt een uitkenng in

4-6 m a a n d e n na het ve rkee r songeva l . 2 2 % van d e slachtoffers moest 7-12 maanden

wach t en o p een u i tker ing en 1 0 % m e e r dan 1 j aa r . Bij een no-fault verzekering ont-

vangt , vo lgens Carro l l en Kakal ik , 4 6 % van de verkeersslachtoffers een eerste beta-

l ing b i n n e n 3 m a a n d e n , terwijl een addi t ione le 3 9 % een uitkering ontvangt in 4-6

1787. Devlin, Liability versus No-Fault, p. 74.
1788. U.S. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 79.
1789. Osbome Commission, 1988, volume 2, p. 546 en 569.
1790. Devlin, Liability versus No-Fault, p. 74. . ;;,., A-
1791. U.S. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 79.
1792. Osbome Commission, 1988, Volume 2, p. 546 en 569. ^
1793. Carroll and Kakalik, JR1, 1993, 265-287. Zie ook paragraaf 3.2.1.1 van dit hoofdstak voor

overzicht van hun onderzoeksgegevens.
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maanden na het verkeersongeval. Slechts 15% van de verkeersslachtoffers moest
meerdan 6 maanden wachten op een eerste uitkering en minder dan 1% meer dan 1
iaar CaiToll en Kakalik concluderen dat in een no-fault regime 85% van de ver-
keersslachtoffers binnen 6 maanden na het ongeval een vergoeding ontvangt voor de
eeleden schade, terwijl dit binnen een aansprakelijkheidssysteem voor 68% van het
^talslachtoffersgeldt.'™

In een andere Amerikaanse Studie'™' die ook niet in tabel 4 is opgenomen, wordt
ten omgekeerd evenredig verband aangetoond tussen de snelheid van een aanspra-
kebjkheids- respectievelijk een no-fault uitkering en de omvang van de materiele
schadeclaim. Hieruit blijkt dat aansprakelijkheidsclaims met een laag schadebedrag
($ 500 of minder) relatief snel (66% binnen drie maanden, 43% binnen 1 maand)
worden geschürt. Bij aansprakelijkheidsclaims van $ 500 of meer blijkt het maanden
teduren voordat een schade-uitkering volgt. Na een jaar is iets meer dan 50% van de
schadeclaims ten bedrage van meer dan $ 2.500 afgewikkeld. Bij een no-fault verze-
ktringsclaim was daarentegen sprake van een snellere uitkering, waarbij 79% van de
claims voor materiele schade ten bedrage van minder dan $ 500 binnen drie maan-
den wordt geregeld (35% binnen 1 maand). Ruim 96% van de claims van $ 2.500 of
meer is na 1 jaar afgehandeld (72% binnen drie maanden). Dewees, Duff en Trebil-
cock concluderen naar aanleiding van dit onderzoek dat een no-fault systeem, voor
rat betreft de schade-uitkering, in het algemeen ongeveer twee maanden sneller is
dan een aansprakelijkheidssysteem. '"*

Concluderend kan worden gesteld dat een verkeersslachtoffer op basis van een no-
fiwlt verzekering zijn volledige materiele schade relatief sneller krijgt uitgekeerd
dan bij een aansprakelijkheidsverzekering. Bij een no-fault verzekering zijn alle (la-
gere) schadeclaims binnen een jaar afgewikkeld, terwijl dit bij een aansprakelijk-
heidsverzekering slechts voor de helft van de schadeclaims geldt. Dit kan worden
verklaard uit het feit dat bij een no-fault verzekering de aansprakelijkheidsvraag niet
an de orde komt, zodat direct kan worden overgegaan tot de vaststelling van de om-
ung van de schade. Bij een aansprakelijkheidssysteem dient echter, alvorens de
schadeomvang kan worden vastgesteld, eerst de aansprakelijkheidsvraag te worden
onderzocht. Daarnaast zal bij aansprakelijkheid een discussie kunnen ontstaan over
Zi schuld van het slachtoffer en de omvang van de immateriele schade.

'*•• Carroll and Kakalik, JR1, 1993, p. 281.
All-Industry Research Advisory Council, Compensation for Automobile Injuries in the United
States, 1989, p. 50 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 36. De data in dit onder-
**k *"*"*" ^trekking op het jaar 1987.

• Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 36 met een verwijzing naar S.J. Carroll and J.S.
Kakatik, N.M. Pace and J.L. Adams, No-Fault Approaches to Compensating People Injured in
Automobile Accidents, Santa Monica Califomie, Institute for Civil Justice, Rand Corporation,
•591, p. 44. Zie ook Carroll and Kakalik, JRI, 1993, p. 281.



5 4 2 ; v > ! « ^ ; v ; ' . « v . - v i W 3 \ 5 ü v . ! - . - v S ( ! « - : , - . • 3 1 - v , „ ;•••. v

3.2.5. Conc/zw/e •-' *»h iw;- ' . / i i i jvi '" U ' -^

Naar aanleiding van het hiervoor beschreven empirisch onderzoek op het terrein van
de compensatie van verkeersslachtoffers, kan in het algemeen worden geconclu-
deerd dat zowel bij een no-fault regime als bij een aansprakelijkheidssysteem ver-
keersslachtoffers hun materieel geleden schade bijna volledig vergoed krijgen. Bij
het aansprakelijkheidsrecht krijgen verkeersslachtoffers hun materiele schade vaak
meer dan volledig vergoed, maar dit komt omdat binnen het uitgekeerde bedrag een
belangrijk deel aan immateriele schade is verdisconteerd.

Een no-fault verzekering geeft het slachtoffer meer zekerheid dat zijn materiele
schade ook daadwerkelijk wordt vergoed. Daarbij is de uitkering op basis van de no-
fault verzekering in vergelijking met het aansprakelijkheidsrecht ook meer in over-
eenstemming met de materieel geleden schade. Of de schadevergoeding aan het
slachtoffer volledig is hangt af van het toepasselijke no-fault regime. In een aantal
Amerikaanse staten zijn de vergoedingslimieten onder een no-fault verzekering vrij
laag, hetgeen meebrengt dat met name slachtoffers die ernstig letsel hebben geleden
geen volledige vergoeding ontvangen. Daar Staat tegenover dat in veel Amerikaanse
staten, naast een vergoeding op grond van de no-fault verzekering, de mogelijkheid
bestaat om voor de overige schade een aansprakelijkheidsvordering in te stellen.

Met betrekking tot de materieel geleden schade kan verder worden gesteld dat in
vergelijking met het aansprakelijkheidsrecht onder een no-fault verzekering meer
verkeersslachtoffers een uitkering ontvangen die gelijk is aan of meer bedraagt dan
hun werkelijk geleden materiele schade. Tenslotte wordt de materiele schade bij een
no-fault verzekering ook relatief sneller uitgekeerd dan bij een aansprakelijk-
heidsverzekering.

V
3 . 3 . NO-FAULT VERSUS AANSPRAKELIJKHEID: DE KOSTEN

Een derde toetsingscriterium in de verhouding hissen no-fault en aansprakelijkheid
houdt verband met de kosten die met de toepassing van de beide Systemen gepaard
gaan. In dat kader wordt binnen de empirische literatuur een onderscheid gemaakt
tussen een tweetal typen kosten. Een eerste type houdt verband met de regeling van
de schade na een verkeersongeval en worden ook wel schaderegelings- of trans-
actiekosten genoemd. Binnen deze transactiekosten wordt een verder onderschei
gemaakt tussen de kosten voor een verzekeraar en het slachtoffer alsmede de pro-
ceskosten in de gevallen dat een schadeclaim voor de rechter komt. In de twee e
plaats zijn er de kosten van de autoverzekering zelf, in het bijzonder de stijgmg 0
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daline van de premiekosten na de invoering van een no-fault verzekering.'^ In deze
mraeraaf zal met behulp van empirisch onderzoek worden onderzocht of de invoe-
[jng van een no-fault verzekering, ten opzichte van het aansprakelijkheidsrecht, tot
eenbesparing op de schaderegelingskosten (paragraaf 3.3.1) respectievelijk de pre-
miekosten heeft geleid (paragraaf 3.3.2).

j j y. £>e &osfen von fl*e .sc/iaa'erege//ng W;

In het eerder beschreven onderzoek van Carroll en Kakalik'"* wordt ook het ver-
schil in schaderegelingskosten tussen een no-fault regime en een aansprakelijk-
heidssysteem bestudeerd. Daarbij wordt een no-fault verzekering verondersteld met
een materiele ('verbal') schadedrempel ('threshold') en een vergoedingslimiet van $
15.000. Uit nun berekening blijkt dat in 'tort' staten de totale schaderegelingskosten
bijna 22% hoger waren dan in vorenbedoeld no-fault regime. De kostenreductie bij
een no-fault verzekering bleek echter samen te gaan met een gemiddeld lager bedrag
aan schadevergoeding dat aan het verkeersslachtoffer ter beschikking komt. Door
Canoll en Kakalik wordt daarnaast de omvang bepaald van de transactiekosten, die
per schadeclaim door een verzekeraar en een slachtoffer worden gemaakt. In 'tort'-
staten bedroegen deze transactiekosten per schadeclaim 33% van de totale schade-
regelingskosten; in het veronderstelde no-fault systeem omvatten deze kosten 26%
van het totaal.'™'

Carroll en Kakalik leiden hieruit af dat een no-fault verzekering tot een besparing op
de totale schaderegelingskosten kan leiden. De omvang van deze kostenbesparing is
echter afhankelijk van het toepasselijke no-fault regime. Volgens Carroll en Kakalik
kunnen sommige no-fault regimes, waarbij een PIP-verzekering met een hoge ver-
goedingslimiet geldt, zelfs leiden tot een toename van de kosten. In een no-fault sys-
teem met een schadedrempel ('threshold') van $ 1.000 en een vergoedingslimiet van
S 250.000 werd door hen een stijging van de schaderegelingskosten met 13% bere-
kend. Een zuiver no-fault regime, daarentegen, met een afschaffing van de aanspra-
kelijkheid en een onbeperkte no-fault vergoeding, zal kunnen leiden tot een relatieve
daling van de schaderegelingskosten met 29%. Ten aanzien van de transactiekosten,
als onderdeel van de totale schaderegelingskosten, wordt door Carroll en Kakalik
gesteld dat alle vormen van no-fault kunnen leiden tot een kostenbesparing ongeacht
* toepasselijke polisvoorwaarden. Volgens hen zullen in staten waar veronderstel-
lenderwijs de aansprakelijkheidsvordering voor immateriele schade geheel is uitge-
rannen de transactiekosten met 80% dalen. In no-fault staten die nog wel een aan-
sprakelijkheidsvordering toelaten zullen de transactiekosten, in verhouding tot 'tort'-

"". Zie daarover Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 36-38 en p. 60-62; Chapman and
Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 23-27.

'"• C a r r o l l a n d K a k a l i k , J R I , 1 9 9 3 , p . 2 6 5 - 2 8 7 . . « • j r a r ^ ^ w - y ; . ; • : . :
"• C a r r o l l a n d K a k a l i k , J R I , 1 9 9 3 , p . 2 7 7 - 2 7 8 . - V C :-••• •. c, .••'' •:! . v . < ! - : , ; . : r--.-> •-•"• •• ;
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staten, met 20-40% dalen. Deze laatste uitkomst leidt volgens Carroll en Kakalik to»
een geschatte daling van de totale schaderegelingskosten met ongeveer 10%."*
\ J ' i i . V W - ' • • • . • . > . > '• • • . • X i V t f f t f t t t " ; ' : i i i • ' . ' . • • i - J t ; - . f - ' " v t : ' J ? • « . ' : : I " - . 4 ' . ' ^ : J

Ten slotte kan worden verwezen naar een aantal empirische studies met betrekkin?
tot de kosten van het no-fault regime in de Canadese provincie Quebec. Devlin heeft
berekend dat binnen dit zuivere no-fault stelsel de afschaffing van de aanspra-
kelijkheid zal leiden tot een kostenbesparing van 10-24%.'*" Een andere onderzoek
schat deze kostenreductie op ongeveer 5%.'®°*

5.5.2. De (̂ remj'e f̂awteH va/i ee« au/overze/rering ftmnen «

Een ander kostenaspect heeft betrekking op de kosten van de autoverzekering, in het
bijzonder de wijziging in de premiekosten na invoering van een no-fault verzeke-
ring. Dewees, Duff en Trebilcock refereren aan een Amerikaanse onderzoek waarin
is berekend dat tussen 1976 en 1987 de gemiddelde premie voor autoverzekering in
een gemiddelde no-fault staat bijna twee keer zo snel (91% versus 50%) is gestegen
dan in een gemiddelde 'tort'-staat. In 'add-on' staten steeg de premie met gemiddeld
40,7% in vergelijking met een toename van 35,5% in 'tort'-staten.'*" In Canada heb-
ben studies volgens hen aangetoond dat het zuivere no-fault regime van Quebec
heeft geleid tot een afhame van de kosten van autoverzekering in vergelijking met
andere Canadese provincies. Tussen 1978 en 1984 steeg de gemiddelde premie in
Quebec (gebaseerd op 'registration fee', 'driving permits' en 'gasoline tax') minder
snel dan in Ontario gemeten over dezelfde periode."**

O'Connell heeft voor een groot aantal no-fault jurisdicties in kaart gebracht welke
wijzigingen zijn opgetreden in de premiekosten voor autoverzekering. Daarbij
wordt voor het jaar 1987 een vergelijking gemaakt van de geschatte premie die bin-
nen een aansprakelijkheidssysteem zou moeten worden betaald en de werkelijke
premie die voor een no-fault verzekering wordt gerekend. In tabel 5 zijn de resulta-

1800. CaiToll and Kakalik, JRI, 1993, p. 281-286. Zie ook Carroll, Kakalik, Pace and Adams, No-Fault
v.l...,-. Approaches to Compensating People, p. 29-39 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law,

p. 76, noot 233 en p. 93, noot 449.
1801. Devlin, Liability versus No-Fault, p. 249-257 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Uw.P-

38 en p. 76, noot 234 en Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 23, noot 55.
1802. Osbome Commission, 1988, volume 1, p. 528 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Uw.p.

38 en p. 76, noot 235 en Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 23, noot 56. ^
1803. U.S. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p.

Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 93, noot 446-447 en Chapman and TrebiKo«.
Working Paper, 1991, p. 23, noot 58.

1804. Devlin, Liability versus No-Fault, p. 62-63 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident U ,?•
93, noot 445 en Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 23, noot 57.

1805. O'Connell, SDLR, 1989, p. 993-1015.



. „0_/flu/r vcrzejtenrig en awrfere compensaf/e/Hec/ianismen 545

ten van het onderzoek van O'Connell weergegeven.'"* In de tweede kolom van deze
abel is aangegeven of de betreffende no-fault Staat een schadedrempel ('threshold')
h ft jngevoerd en de hoogte daarvan. De derde kolom geeft de vergoedingslimiet
»ter die binnen het betreffende no-fault regime van toepassing is. In de vierde ko-
lom is door O'Connell een scharting gemaakt van de zuivere premie"'" die voor een
aansprakelijkheidsverzekering zou moeten worden betaald wanneer geen no-fault
«tgeving van toepassing zou zijn. In de vijfde kolom is de totale zuivere premie
voor de autoverzekering weergegeven. Deze bestaat uit respectievelijk een aanspra-
keliikheidsdekking voor letselschade (BI), een dekking in verband met onverzekerde
autobestuurders (UM) en een no-fault dekking. In de zesde kolom is een opsomming
Kgeven van de zuivere no-fault premie die binnen het betreffende no-fault regime
moet worden betaald. In de zevende kolom, tenslotte, is berekend welke wijziging in
de premiekosten is opgetreden wanneer de totale zuivere premie voor autoverzeke-
ring (kolom 5) wordt afgezet tegen de geschatte zuivere 'tort' premie (kolom 4). In
New York is bijvoorbeeld sprake van een zuivere premie die 30% lager ligt dan
raineer geen no-fault wetgeving zou zijn ingevoerd (198.48-138.12 = 60.36/198.48
=030).""

De gegevens in deze tabel zijn ontleend aan O'Connell, SDLR, 1989, p . 998-999. Voor alle no-

fault regimes in tabel 5 geldt dat zij tussen 1971 en 1976 zijn ingevoerd. In Pennsylvania werd in

•989 een 'add on' regime ingevoerd en in New Jersey werd de financiele 'threshold' vervangen

door een materiele 'verbal' 'threshold' in 1989.

De zuivere premie wordt omschreven als het deel van de premie dat wordt aangewend om de

schade te vergoeden. Hieronder vallen derhalve niet de administratieve kosten van de verzeke-

raar en de proceskosten. . . . . . . ... . .

2ieO'Connell,SDLR, 1989, p . 997 . - ' ' ' " -^ ' - ' ' ' " ' ' ' - ' " • • • ' ' • " ' • - ' • • ' - • ' ' ' • ' " • " ' : " ' ' v '
i . .-. . , , . . , . ; . i j . - . - • , • • ' r . r i ü « . T t . ; ' ' ' - . . : . ' : • : • • , u . i < - . - . ' I . . • ' . • • ; J - . i : > . : ; .
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Tabel 5

Staat

Florida

Michigan

New
York

Hawai'

Minne-
sota

Utah

Colorado

North
Dakota

Kentucky

Georgia

Kansas

Massa-
chusetts

Connec-
ticut

New Jer-
sey

Oregon

Delaware

Maryland

Pennsyl-
vania

'threshold'

'verbal'

'verbal'

'verbal'

$ 5.600

4.000

3.000

2.500

2.500

1.000

500

500

500

400

200

geen

geen

geen

geen

no-fault
'benefits'

S 10.000

onbeperkt

50.000

15.000

40.000

14.000

130.000

30.000

10.000

5.000

29.000

2.000

5.000

onbeperkt

20.000

10.000

2.500

15.000

tort pure
premium

1987

$ 187.32

171.67

198.48

141.49

138.97

82.22

90.70

66.11

93.96

91.32

74.90

231.70

162.54

183.59

113.62

108.56

134.63

118.61

BI/UM/N-F
pure premium

1987

$ 157.45

116.57

138.12

147.82

112.59

85.00

131.86

49.81

75.06

107.24

58.87

173.99

170.92

226.77

110.01

173.13

170.10

162.78

N-F pure
premium

1987

$41.11

74.93

49.78

62.74

43.88

22.87

64.22

17.17

28.79

39.97

14.64

21.32

24.02

91.17

25.26

53.53

38.73

61.78

~wÜdgingir
premiekostu

1987

-16%

-32%

-30%

+4%

-19%

+3%

+45%

-25%

-20%

+17%

-21%

-25%

+5%

+24%

-3%

+59%

+26%

+37%

Naar aanleiding van tabel 5 kan worden geconcludeerd dat de wijziging in pren«-
kosten ten aanzien van de Amerikaanse no-fault staten in het algemeen sterk ui ee
loopt. Met betrekking tot de 'add-on' Systemen geldt dat, naast een no-fault vergoe-
ding, voor het verkeersslachtoffer een additionele vergoedingsbron beschikbaar ,
namelijk een uitkering op basis van het aansprakelijkheidsrecht. Mede als ge
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hjervan kan een 'add-on' systeem volgens Dewees, Duff en Trebilcock als redelijk
kostbaar worden beschouwd. Uit tabel 5 kan worden opgemaakt dat ten aanzien van
Delaware, Maryland, en Pennsylvania sprake is van een toename van de premiekos-
ten die mogelijk het gevolg is van de invoering van een 'add-on' no-fault regime.
Voor de lichte daling van de totale zuivere premie ten opzichte van de geschatte
torfpremie in Oregon kon echter geen verklaring worden gevonden."*" i ^ .• -I:,-KLI-«V

In threshold' no-fault staten is een eventuele wijziging in de premiekosten afhanke-
lijk van de omvang van de no-fault vergoedingen en van de hoogte van de schade-
drempel ('threshold'). Staten met een hoge no-fault vergoeding (Colorado, Michigan,
New Jersey en Pennsylvania) zijn vatbaar voor een stijging van de premiekosten.
Deze toename kan volgens Dewees, Duff en Trebilcock mogelijk worden gerela-
tcerd aan de invoering van een no-fault verzekering in deze genoemde staten met
uitzondering van Michigan. De daling van premiekosten (-32%) in deze staat wordt
volgens hen veroorzaakt door de aldaar geldende hoge materiele ('verbal') schade-
drempel ('threshold'), waardoor ongeveer 90% van de verkeersslachtoffers van een
aansprakelijkheidsvordering is uitgesloten.'""

Söten met een minder hoge no-fault vergoeding (Florida, Hawai, Kansas, Kentucky,
Minnesota, New York, North Dakota, Utah), hebben op basis van tabel 5 verschil-
lende ervaringen met betrekking tot een wijziging van de premiekosten. In het me-
rendeel van deze staten is sprake van een lagere zuivere premie ten opzichte van de
geschatte zuivere 'tort' premie. In Hawai heeft de invoering van een no-fault verze-
kering echter geleid tot een lichte toename van de premiekosten met 4%, dit ondanks
derelatief hoge no-fault vergoeding ($ 15.000) en de relatief hoge financiele scha-
dedrempel($ 5.600).""

In twee van de drie staten met een läge no-fault vergoeding (Connecticut en Geor-
gia, maar niet in Massachusetts), heeft de invoering van een no-fault verzekering ge-
leid tot een toename van de premiekosten. Deze uitkomst kan volgens Dewees, Duff
en Trebilcock, deels worden verklaard door de hogere vergoedingslimiet in Connec-
ticut en Georgia ($ 5.000) versus Massachusetts ($ 2.500). Een andere verklärende
factor is dat de läge financiele schadedrempel het in deze staten ($ 400 in Connecti-
on, $ 500 in Massachusetts en Georgia) toelaat dat een groot aantal verkeersslacht-

'*". Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 61; Chapman and Trebilcock, Working Paper,
1991, p. 24.

'"• US. Department of Transportation, Compensating Auto Accident Victims, 1985, p. 84; Hammit,
Payments by Insurers, Rand-II, p. 52 in Dewees, Duff en Trebilcock, Accident Law, p. 93, noot
443.

"'• Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 61; Chapman and Trebilcock, Working Paper,
1»1, p. 26.
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offers een aansprakelijkheidsvordering kan instellen.'*'* De daling van de premi
kosten in Massachusetts kan volgens Dewees, Duff en Trebilcock verder worden
verklaard uit het feit dat verzekeraars in deze staat verplicht zijn om een eigen risico
($ 250, $ 500, $ 1.000 of $ 2.000) aan de autobestuurder aan te bieden. Daamaast
geldt in Massachusetts de regel dat no-fault vergoedingen in mindering dienen te
worden gebracht op de aansprakelijkheidsuitkeringen.'^

5.3.3. jj^

Naar aanleiding van het beschreven empinsch onderzoek kan worden geconcludeerd
dat een no-fault verzekering op het terrein van de kosten bepaalde voordelen heeft
ten opzichte van een aansprakelijkheidssysteem. In 'tort'-staten waren de schaderege-
lingskosten bijvoorbeeld hoger dan in een verondersteld no-fault regime. De kosten-
voordelen van een no-fault verzekering zijn ook hier weer afhankelijk van het toe-
passelijke regime. Een zuiver no-fault regime leidt op het terrein van de schaderege-
lingskosten tot een belangrijke kostenbesparing. Bij een gemengd systeem van no-
fault en aansprakelijkheid wordt niet in alle gevallen een kostenbesparing bereuet.
Een hoge schadedrempel leidt bijvoorbeeld tot een aanzienlijke kostenbesparing.
Een hoge vergoedingslimiet gecombineerd met een läge schadedrempel leidt daaren-
tegen tot een kostenstijging, terwijl een systeem met een hoge vergoedingslimiet en
een hoge schadedrempel een minder hoge kostenstijging meebrengt. De kostenbe-
sparing bij een no-fault verzekering kan deels worden verklaard uit het feit dat aan
verkeersslachtoffers gemiddeld een lagere schade vergoeding wordt uitgekeerd.
Voor een ander deel geldt dat er minder wordt geprocedeerd over de immateriele
schadevergoeding.' *' *

Met betrekking tot de premiewijziging van de autoverzekering na invoering van een
no-fault verzekering kunnen geen eenduidige conclusies worden gegeven. Ook kan
niet voor elke premiewijziging een verklaring worden gevonden. Het lijkt erop dat
een 'add-on' regime voor wat betreft de premieomvang als het meest dure systeem
kan worden beschouwd. Bij een 'threshold' regime leidt een hoge schadedrempel

1812. In 1987 had 53,5% van de verkeersslachtoffers in Massachusetts de mogelijkheid lot het mstel-
len van een aansprakelijkheidsvordering; in Connecticut en Georgia waren deze percentages«-
pectievelijk 49,4% en 41,4%. In Florida en New York waarbinnen een strenge mateneleC«r-
bal') drempel geldt kregen respectievelijk 32,5% en 28,7% van de verkeersslachtoffers toegsuig
tot het aansprakelijkheidssysteem. Zie J. O'Connell, A Draft Bill to Allow Choice B"***
Fault and Fault-Based Auto Insurance, Harvard Journal of Legislation, 1990, p. 143 en 1 •"
16 in Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 94, noot 457 en Chapman and Trebi
Working Paper, 1991, p. 26, noot 67. p,.

1813. Dewees, Duff and Trebilcock, Accident Law, p. 61-62; Chapman and Trebilcock, WorKi g

per, 1991, p. 24-27. „.

1814. Rolph, Hammitt en Houchens, JRI, 1985, p. 684, wijzen op een reductie van het aanta

kelijkheidsvorderingen met 50-90%.
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("verbal') tot een daling van de premie. Bij een no-fault regime met een läge schade-
drempel zal eerder een aansprakelijkheidsvordering worden ingesteld, hetgeen weer
tot een hogere premie kan leiden. In een aantal Amerikaanse staten wordt de stijging
van de premie tegengegaan met aanvullende maatregelen die de kosten verminderen,
zoals het aanbieden van een eigen risico en het in mindering brengen van de no-fault
vergoedingen op de aansprakelijkheidsuitkeringen.

4, Conclusie: no-fault verzekering versus aansprakelijkheid

In dit hoofdstuk is onderzocht welke voor- en nadelen een no-fault regime, ten op-
zichte van het traditionele aansprakelijkheidsysteem, heeft op het terrein van de pre-
ventie, de compensatie en de (administratieve) kosten. In het algemeen kan worden
gesteld dat een eerste partij no-fault verzekering tot een relatief snellere vergoeding
van verkeersslachtoffers tegen lagere kosten leidt. Daamaast moet worden gecon-
cludeerd dat ten aanzien van de preventie van verkeersongevallen niet is komen vast
K staan dat een no-fault regime tot meer verkeersongevallen leidt dan een aanspra-
kclijkheidssysteem. Hoewel er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, kan uit het be-
schreven empirisch onderzoek geen eenduidige conclusie worden getrokken.

In deze afsluitende paragraaf zullen de verschillende no-fault Systemen ('add-on',
'threshold' en zuiver no-fault) en het aansprakelijkheidsrecht worden beoordeeld op
deeffecten ten aanzien van preventie, compensatie en kosten.'*"

Met betrekking tot de preventie is in het beschreven empirisch onderzoek niet duide-
lijk geworden of de invoering van een zuiver no-fault regime tot meer of minder ver-
keersongevallen en verkeersslachtoffers leidt. Ook heeft het empirisch onderzoek
niet kunnen aantonen dat de gedeeltelijke handhaving van het aansprakelijkheids-
recht in een groot aantal Amerikaanse staten tot minder verkeersongevallen heeft ge-

fen no-fault verzekering heeft het nadeel dat door de afschaffing van de aansprake-
lijkheid de prikkels van zorg tegenover derden afhemen. Een deel van de kosten die
•mgevolge van het eigen onzorgvuldig rijgedrag ontstaan, kunnen echter in een no-
fault systeem, waarbij een juiste risicodifferentiatie wordt toegepast, worden gein-
n̂ialiseerd. De kosten die aan derden worden toegebracht zullen echter niet in de

•»•fault premie tot uitdrukking komen. * - -

'• Zie ook Chapman and Trebilcock, Working Paper, 1991, p. 27-34, die een rangschikking maken
van de verschillende no-fault regimes en van het aansprakelijkheidsrecht, getoetst aan de preven-
li d g
lie, de compensatie en de kosten.
Zi k tsy»?

p en de kosten
Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
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: in ds prsktiik het diiects esmiiiseh bewqs«

Het vocsgsaiKk b r e s ^ tue« dat tsf ees ^B^Hakslt|kheJdssptesss de verzekerings-
VQorwasides ees t^bapifke 10I speles. Dit ^ M t ec te r sog s^^f vs« een no-fault
regime. Bij een no-fault verzekering is het van gTOOt belang dal een effectief sys-
teem van risicodifferentiatie en premieaanpassing wordt toegepast en bijvoorbeeld
ook gebruik wordt gemaakt van heffingen (belastingen/benzineaccijns) op de activi-
teit autorijden. De risicodifferentiatie kan onafhankelijk van het toepasselijke aan-
sprakelijkheids- en verzekeringsregime worden uitgevoerd. Bij een aansprake-
lijkheidsverzekering wordt in het ideale geval de eventuele premieaanpassing geba-
seerd op de mate waarin de verzekerde autobestuurder schuld heeft aan een ver-
keersongeval, op grond waarvan hij een stijging van zijn premie tegemoet kanzien.
In hoofdstuk 11 is echter gebleken dat bij de premieaanpassing binnen de autover-
zekering voomamelijk wordt gekeken naar het schadeverleden van de verzekerde
autobestuurder, in het bijzonder het aantal (niet de omvang van de) schadeclaims dat
door hem in een gegeven periode wordt ingediend."" Binnen een no-fault verzeke-
ring kan een premieaanpassing niet op aansprakelijkheid worden gebaseerd. Wel kan
door de verzekeraar worden onderzocht of ingeval van een schadeclaim het gedrag
van de autobestuurder aanleiding geeft tot een premieaanpassing. Andere instrumen-

1817. Zie daarover hoofdstuk 10 en 11. l ^ j .
1818. Dit gold met name binnen het kader van een bonus-malus systeem. Zie paragraaf v

1819. Zie paragraaf 3 en 4 van hoofdstuk 11. Keeton, Keeton, Sargentich and Steiner, Cases an •
rials on Tort and Accident Law, p. 912-913 stellen dat: 'To some extent, it is true, t h e « » ^
liability insurance system imposes higher costs on wrongdoers by charging them i ^ ^ ^ ^

••*••••• ance premiums, but it does not so only in very rough terms, and to whatever exten ^
a deterrent to dangerous driving the same could be accomplished through insuranc
if compensation were paid without regard of fault'.
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die het gedrag van de verzekerde autobestuurder kunnen beinvloeden zijn het
aantal verkeersovertredingen of het gebruik van strafpunten.'""

Omdat de preventieve werking van een no-fault regime en van een aansprakelijk-
heidssysteem empirisch onzeker is, dient te worden onderzocht of de keuze voor een
bepaald vergoedingssysteem kan worden gebaseerd op de criteria van compensatie
o(administratieve) kosten.

Met betrekking tot de omvang van de compensatie van verkeersslachtoffers heeft
empirisch onderzoek uitgewezen dat zowel een no-fault verzekering als een aan-
sprakelijkheidssysteem in de meeste gevallen de materieel geleden schade volledig
vergoedt. Bij een no-fault verzekering heeft het slachtoffer echter meer zekerheid op
een vergoeding. In het aansprakelijkheidsrecht krijgen de meeste slachtoffers hun
materiele schade meer dan volledig vergoed, omdat daarbinnen een belangrijk deel
aan immateriele schadevergoeding is verdisconteerd.

Het empirisch onderzoek heeft ook aangetoond dat een no-fault regime hoger scoort
ten opzichte van het aansprakelijkheidsrecht voor wat betreft de snelheid van uitke-
ren, de vermindering van de schaderegelingskosten en de reductie van de premiekos-
ten. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de vergoeding van immateriele schade
in Noord-Amerika niet onder de dekking van een no-fault verzekering valt. De ver-
goeding van immateriele schade kan echter een argument zijn voor de handhaving
van het aansprakelijkheidsrecht, met name om aan blijvend gehandicapte verkeers-
slachtoffers een additionele compensatie voor het gederfde levensgenot te verschaf-
fen. • •

De vraag is of de immate r i e l e s c h a d e v e r g o e d i n g k a n w o r d e n ge in tegreerd in het no -
fault regime, zoals in de C a n a d e s e p rov inc ie Q u e b e c is g e b e u r d . " * ' Di t heeft ten o p -
achte van het aansprake l i jkhe ids rech t het voordee l dat geen onzekere p rocedure b e -
hoeft te worden gevoerd , waarb i j de v e r g o e d i n g afhankeli jk word t gemaak t van de
schuldvraag. Het nadee l v a n e e n integrat ie b innen e e n no-fault r eg ime is da t de o m -
vang van de immater ie le s c h a d e v e r g o e d i n g veela l ge l imi teerd is, t ene inde het sys-
teembetaalbaar te h o u d e n .

Wanneer het derhalve v a n b e l a n g is o m de ve rgoed ing v o o r immater ie le schade te
tadh lijkt een gecombineerd systeem van no-fault en aansprakelijkheid het

wenselijk. In dat kader hebben verkeersslachtoffers bij een 'add-on' no-fault
de meeste kans op de vergoeding van hun schade. Bij dit regime blijft im-

"*rc de aansprakelijkheidsvordering gehandhaafd zodat voor het slachtoffer een zo

J>. Zie daarover Devlin, IRLE, 1990, p. 201.
"'• Zie daarover Dewees, DufTand Trebilcock, Accident Law, p. 62 en p. 94 noot 463.
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volledig mogelijke schadevergoeding, inclusief smartengeld, beschikbaar komt. Een
'add-on' regime heeft echter door een combinatie van een no-fault vergoeding en een
onbeperkt vorderingsrecht op basis van aansprakelijkheid zeer hoge administratieve-
en premiekosten.

Dit betekent dat een voorkeur kan uitgaan naar een 'threshold' no-fault regime. Dit
systeem lijkt het best in staat om genereuze schadevergoedingen te verschaffen te-
gen acceptabele kosten. Een 'threshold' no-fault regime doet ook het meest recht aan
de bescherming van verkeersslachtoffers, in de zin dat het zekerheid geeft dat het
slachtoffer zijn materiele schade vergoed krijgt. Voor verkeersslachtoffers met zeer
ernstig lichamelijk letsel zal dan als gevolg van een overschrijding van de schade-
drempel ('threshold') een aansprakelijkheidsprocedure de aangewezen weg zijn, ten-
einde hun materiele en immateriele schade volledig vergoed te krijgen.

Afsluitend kan worden gesteld dat bij de keuze tussen no-fault en aansprakelijkheid
preventieve, compensatoire maar vooral ook kostenaspecten een rol spelen. Met be-
trekking tot de preventie is de uitkomst onzeker. Bij de compensatie lijkt de vergoe-
ding in het kader van no-fault sneller en zekerder maar gemiddeld lager dan bij aan-
sprakelijkheid. Een no-fault regime kan tenslotte ook tot een kostenbesparing leiden
ten opzichte van een aansprakelijkheidssysteem.

r id fC<?7

, v - • : . « - . ' ! ' • • "U-



Hoofdstuk 14: Conclusie empirie en theorie -

l. mieiding ; • ; ; . ; ; ; ; • ; ; • " / / ^ * « - * « < *" -

Naar aanleiding van het beschreven empirisch onderzoek in dit deel III kan worden
eeconcludeerd dat de in hoofdstuk 8 gestelde vragen niet allemaal kunnen worden
beantwoord. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de afwezigheid van het nood-
akelijk empirisch onderzoek en anderzijds door het feit dat een deel van het gepre-
senteerde empirisch materiaal tegenstrijdige uitkomsten vertoont of anderszins om-
streden is. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat een groot deel van het beschre-
ven onderzoek berrekking had op de verkeersaansprakelijkheid in Noord-Amerika
en Canada. Binnen deze jurisdicties is echter een ander systeem voor de vergoeding
van verkeersschade van toepassing dan bijvoorbeeld in Nederland, waar sprake is
van een breed vangnet van sociale-, particuliere- en volksverzekeringen. Dit bete-
kent dat de uitkomsten van het empirisch onderzoek niet direct kunnen worden ge-
spiegeld aan de Nederlandse verkeersaansprakelijkheid.

tii:r;iwi-«n'ns ;"

De theses op basis waarvan in dit hoofdstuk het empirisch onderzoek wordt samen-
gevat hebben derhalve een algemeen karakter, waarbij met name zal worden nage-
gaan of de conclusies van de rechtseconomische theorie onder invloed van het empi-
risch onderzoek zijn gewijzigd. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de centrale
probleemstelling van het onderhavige onderzoek (waarin het gaat om de vraag naar
de optimale werking van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering in
het licht van de preventie en compensatie van verkeersongevallen). In dat kader zal
in paragraaf 2 de preventie van verkeersongevallen aan de orde komen, terwijl in pa-
ragraaf 3 de compensatie van verkeersslachtoffers centraal staat. In paragraaf 4 volgt
een samenvattende vergelijking tussen no-fault en aansprakelijkheid ten aanzien van
preventie, compensatie en administratieve kosten. Tenslotte zal in paragraaf 5 een
aantal combinaties van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering wor-
den getoetst aan de centrale vraag van dit onderzoek. jTt!>wi<rut;,.i - ->, ,

De vraag in hoeverre de conclusies van dit hoofdstuk in samenhang met die van
hoofdstuk 8 van invloed zijn op (de toetsing van) de verkeersaansprakelijkheid in
Frankrijk, Belgie en Nederland zal in hoofdstuk 15 aan de orde komen.

i- . ' . ' - .ürj-a: '••;••
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2. De preventie van verkeersongevallen :ao ) I

2.1. AANSPRAKELUKHEIDSREGELS'*^

,i
1. Er is onvoldoende empirisch bewijs voor.een antwoord op de vraag of aanspra-

kelijkheidsregels sec tot zorgvuldig verkeersgedrag dan wel tot een vermindering
van het aantal verkeersongevallen kunnen leiden.

2. Ten aanzien van het onderscheid in aansprakelijkheidsregels kan in theorie wor-
den gesteld dat een foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer
tot meer zorgvuldigheid zal leiden bij het slachtoffer, terwijl een foutaan-
sprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer meer prikkels van zorg
geeft aan de schadeveroorzaker. Het is echter empirisch niet komen vast te staan
dat de overgang van een foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuld-
verweer naar foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuldverweer heeft
geleid tot minder zorgvuldigheid bij de autobestuurder dan wel tot een stijging
van het aantal verkeersongevallen.

2 . 2 . PREVENTIE VIA DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN f.,,, , , , - . , ~ ;

1. Aangezien de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker tot op zekere hoogte
(verplicht) door een verzekering is gedekt, wordt de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van de dader voor de schade van het slachtoffer op de aansprakelijk-
heidsverzekeraar afgewenteld. De meeste aansprakelijkheidsprocedures naar
aanleiding van een verkeersongeval worden door de aansprakelijkheidsverzeke-
raar van de dader geregeld. Dit brengt mee dat de beinvloeding van het verkeers-
gedrag een belangrijke taak van de aansprakelijkheidsverzekeraars is gewor-
j 1823

^ • • : : > " ' : • • " • ' • : • > " • > : - 7 •• ,J

2. Verzekeringsvoorwaarden zijn veelal verbunden met een effectieve risicoclassi-
ficatie, waarbij gedifferentieerde ongevalsrisico's leiden tot gedifferentieerde po-
lisvoorwaarden. Wanneer de verzekeringsvoorwaarden (premie) zoveel mogelijk
zijn afgestemd op het individuele ongevalsrisico, kan een verzekeraar het ver-
keersgedrag van de verzekerde beinvloeden. Met behulp van deze financiele
prikkels kan uiteindelijk een vermindering van de totale ongevalskosten worden
bereikt.""

1822. Paragraaf 3.1 van hoofdstuk 10.
1823. Paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk 10.
1824. Zie paragraaf 4 van hoofdstuk 6.



jWe en /Aeorie 5S5

3 Hoewel de directe effecten van een ex ante risicodifferentiatie en een ex post
controle van het verkeersgedrag op de preventie van verkeersongevallen ondui-
delijk zijn, is niettemin uit het empirisch onderzoek het belang van een differen-
tiatie van ongevalsrisico's komen vast te staan.

Aangezien een verkeersongeval een gebeurtenis is die zieh per persoon relatief
zelden voordoet, zal het voor de bepaling van de ex ante premie noodzakelijk
zijn dat door een verzekeraar zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over
factoren die relevant zijn om het ongevalsrisico en de corresponderende premie
in te schatten.

2. Een verfijnde ex ante risicodifferentiatie is gewenst om het morele risico'*" te
verminderen en een proces van anti-selectie'^ te vermijden. Hoe meer classifi-
catievariabelen daarbij worden gebruikt des te beter de premie kan worden afge-
stemd op het individuele ongevalsrisico en des te kleiner de kans dat zieh een
proces van anti-selectie voordoet. Uit (Amerikaans) empirisch onderzoek kan
worden opgemaakt dat onder bepaalde voorwaarden leeftijd, geslacht en woon-
plaats belangrijke ex ante classificatievariabelen kunnen zijn voor het bepalen
van de premie. Deze variabelen kunnen worden beschouwd als zichtbare risico-
indicatoren, die tegen läge kosten kunnen worden gebruikt. '*"

3. De toepassing van een eigen risico kan, naast andere risicovariabelen, een be-
langrijke bijdrage leveren aan een hoger niveau van premiedifferentiatie hissen
d e p o l i s h o u d e r s . ' ^ ^ • • • - ; • • ; • . < ; . . i - . , • • . • . - : r . •-. ; - • - ; - ; . ! ,

4. Hoewel een ex ante risicodifferentiatie in de praktijk wordt begrensd door de
kosten die dat meebrengt, beschikken verzekeraars over ongevalsstatistieken die

"25. Dit probleem hangt samen met de situatie waarin de verzekeraar over onvoldoende informatie
beschikt om het risico van de verzekerde juist in te schatten, waardoor de laatste bij een volledi-
ge verzekeringsdekking minder zorgvuldig zal worden. Zie paragraaf 4.1 van hoofdstuk 6.

'«6. Dit proces kan ontstaan wanneer een verzekeraar door een gebrek aan informatie siechts een
premie kan vastetellen die overeenkomt met het gemiddelde risico binnen een bepaalde risico-
groep. Binnen deze risicogroep kunnen zieh echter verzekerden bevinden voor wie de premie, in
verhouding tot hun individuele risico, te hoog is. Deze 'goede' risico's zullen de risicogroep te
vertaten, waardoor de 'siechte' risico's overblijven. Dit kan leiden tot een premiestijging, die voor
een deel van de overgebleven risico's te hoog kan zijn, waardoor zij op hun beurt de risicogroep
zullen vertaten. Uiteindelijk ontstaat de situatie waarin alleen de siechte risico's overblijven, die
over het algemeen een Sterke vraag naar verzekering hebben. Zie paragraaf 4.1 en 4.2 van hoofd-
stuk 6.

j^- Paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 11. ; i a , T ' - - - • ;- u?.;• s
"*• Paragraaf 4.3.2.2 van hoofdstuk 11. ' • • ' . • ' ' ' ; J i.:



een breed scala aan informatie bevatten ten aanzien van ongevalsrisico's en ver-
keersgedrag. Daarbij geldt vermoedelijk dat de beoordeling van het werkelijke
verkeersgedrag van de polishouder alleen tegen hoge kosten kan worden vastee
t l d ' " ' ®stcld.'"'

2.2.2. £e/i ex/?O5/aa«pa55/wg va« rfepo/wvoonvaarc/en

1. Met betrekking tot de ex post controle van het morele risico worden door auto-
verzekeraars onvoldoende maatregelen genomen om het gedrag van de polishou-
der te corrigeren.

2. In de praktijk wordt veelal niet voldaan aan de belangrijkste doelstelling van een
bonus-malussysteem (BMS), namelijk het op termijn scheiden van de goede en
siechte ongevalsrisico's. Binnen een BMS wordt een schadeclaim, veelal vanuit
doorslaggevende commerciele overwegingen, onvoldoende bestraft, waardoor op
termijn de aangesloten polishouders zieh concentreren in de BMS-klassen waar
de hoogste premiekortingen (bonussen) worden gegeven. Daamaast is in de
meeste BMS-regimes sprake van een laag aantal malusklassen, waarbinnen een
premietoeslag wordt opgelegd, ten opzichte van een hoog aantal bonusklassen,
waarbinnen de polishouder een premiekorting ontvangt. Dit heeft tot gevolg dat
de totale extra premie (toeslag) die tengevolge van een schadeclaim aan polis-
houders wordt opgelegd niet opweegt tegen de totale premiekorting (bonussen)
die aan polishouders met een schadevrij verleden wordt gegeven.'""

3. De ex post controle binnen een BMS, gebaseerd op de jaarlijkse claimfrequentie
van de polishouder, leidt op termijn tot een onvoldoende scheiding van de goede
en siechte risico's. Dit wordt veroorzaakt door de toepassing van bijzondere rege-
lingen binnen een BMS-regime, zoals het eerder kwijtschelden van een malus
waardoor de siechte risico's op termijn eerder worden beloond dan bestraft. Uit
onderzoek is gebleken dat, gemeten over een periode van tien jaar, een polishou-
der met minder schadeclaims gedurende deze periode in een hogere premieklasse
eindigt dan een polishouder die een groot aantal schadeclaims concentreert in
een bepaald jaar. '" '

4. In het kader van de ex post aanpassing van de polisvoorwaarden kan het gebruik
van premietoeslagen in het algemeen effectief zijn, waarbij niet alleen wordt ge-
let op de claimfrequentie van de polishouder, maar waarbij ook op basis van het

• V • • " ' . . • . ' - • • . . - . ' . ' . i ^ > " i r > ; , i * - - - ; ^ \ f i . j - j n . i - : ! - u . • • : - . . : • : ". ; ; " " • - ' • • ' •

1829. Paragraaf3.4 en 4.3.2 van hoofdstuk 11 . •**<*
1830. Paragraaf4.2 van hoofdstuk 11. , . , • . , ; . . „ , ' . . s . •'.ftSÄ^ft^
1831. Paragraaf 4.3.3 van hoofdstuk 11. . . i ..•..•; ; ; Lfc b « 8 « « '
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aantal verkeersovertredingen de premie wordt aangepast in het nadeel van de po-
lishouder.""*

5. Voor een effectieve controle van het morele risico binnen een BMS-regime dient
gebruik te worden gemaakt van een groot aantal premieklassen, waarbij sprake is
van een evenredige verhouding tussen de bonusklassen en de malusklassen.
Daarnaast kan het afschaffen van regelingen waarbinnen malussen sneller wor-
den kwijtgescholden leiden tot een betere scheiding van de goede en de siechte
risico's. Bij de beoordeling van het schadeverleden van de polishouder dient de
autoverzekeraar zieh te verdiepen in de claimfrequentie van een polishouder ge-
meten over een längere periode. Daarnaast kunnen ook het rekening houden met
de omvang van de schadeclaim, het inkomen van de polishouder en het aantal
verkeersovertredingen, een bijdrage leveren aan een optimalisering van een
BMS-regime.'*" •-•* ..-.-•• *•

?.2.J. £en comÄ/waft'e van een ex ante riy/corf/j^erenrzarie ew een ex/?osf con?ro/e

Het is van belang dat een optimale combinatie van een ex ante risicodifferentiatie en
een ex post controle wordt gevonden. Wanneer vanuit kostenoogpunt een summiere
ex ante risicodifferentiatie onvoldoende ex post wordt gecorrigeerd, kan de zorgvul-
digheid in het verkeer dalen en het aantal verkeersongevallen toenemen. Wanneer
een ex ante differentiatie te hoge kosten meebrengt, zal een ex post controle dienen
bij te dragen aan een verdere premiedifferentiatie. Ten behoeve van een optimale
preventie van verkeersongevallen is het verder van belang dat bij de premiebepaling,
ex ante en ex post, zoveel mogelijk informatie omtrent het gedrag van de polis-
houder wordt verzameld.'"*

2.3. VEILIGHEIDSREGULERING EN DE PREVENTIE VAN VERKEERSONGEVALLEN

1. De overheid beschikt over een veelheid aan instrumenten, waarmee de verkeers-
veiligheid kan worden bevorderd. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat een
groot deel van deze veiligheidsmaatregelen een positief effect heeft gehad op de
preventie van verkeersongevallen.'^ ? • r

2 De toepassing van autoveiligheidssystemen (autoveiligheidsgordel, airbag) leidt
tot een vermindering van het aantal verkeersdoden en het aantal emstig gewon-
nen onder inzittenden van een auto. Daarbij is echter niet duidelijk geworden of
deze verhoogde veiligheid een negatief effect had op de zorgvuldigheid van de

Paragraaf 3 . 3 v a n h o o f d s t u k 1 1 . •-> • - • ' ' i ^ " • - • ' « • - '•!>'•
Paragraaf 4 . 3 v a n h o o f d s t u k 1 1 . !" i-;.'?l3t»>- ^ i ._•.;" > » :
Paragraaf 3 . 4 e n 4 . 3 . 4 v a n h o o f d s t u k 1 1 . -•• ' ' - * • < • ' - ' i : » ' ä r ; r . s 1 » • ' : ;
Z i e h o o f d s t u k 1 2 . --' i-.;«b3'K^' . i s - / J i i



autobestuurder ('offsetting behaviour') en op het aantal verkeersslachtoffers on-
der niet-inzittenden (fietser, voetganger).'"'

3. Ten aanzien van de verplichte autoveiligheidsgordel geldt dat, naast een cam-
pagne om het publiek te wijzen op de verhoogde veiligheid, een intensieve con-

• trole samen met de toepassing van sancties noodzakelijk is om een optimaal ge-
bruik van de autoveiligheidsgordel te garanderen. Dit geldt niet voor een passief

-i autoveiligheidssysteem als de airbag. De beslissing voor het gebruik hiervan
wordt indirect door de autofabrikant genomen. Via regulering kunnen deze pro-
ducenten worden bewogen om airbags in de auto aan te brengen, waarmee een

: kostenbesparing op de handhaving kan worden bereikt en een optimaal gebruik
is gewaarborgd.'"' .. ..,. ,_. ... ,.,.,

4. Een omvangrijke preventieve ademanalysecampagne kan het rijden onder in-
vloed reduceren, hoewel deze daling ook door ander factoren kan worden bein-
vloed. Met een dergelijke campagne wordt niet alleen de pakkans voor het rijden
onder invloed verhoogd, maar kan ook een bijdrage worden geleverd aan een
vermindering van het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen. Deze daling
zal echter een tijdelijk effect hebben wanneer de ademanalysecampagne niet
wordt doorgezet en de autobestuurders na verloop van tijd ontdekken dat de pak-
kans afneemt, waardoor het aantal verkeersongevallen weer kan stijgen.'"®

5. Het rijden onder invloed kan ook worden tegengegaan met behulp van admini-
stratieve en strafrechtelijke sancties, zoals een gevangenisstraf, een ontzegging
van de rijbevoegdheid en een boete. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat
met een ontzegging van de rijbevoegdheid een betere preventie van verkeers-
ongevallen wordt bereikt dan met een gevangenisstraf of een boete. (Daarnaast
zal een hoge boete tot een betere preventie leiden dan een läge boete). Ten aan-
zien van de gevangenisstraf zijn de uitkomsten van het empirisch onderzoek om-
streden, hoewel dit instrument met name bij oudere autobestuurders aanleiding
geeft tot een vermindering van het rijden onder invloed.'"'

6. In het kader van een conrrolebeleid kan uit het (Amerikaans) empirisch onder-
zoek worden opgemaakt dat de consumptie van alcohol en het rijden onder in-
vloed effectief kunnen worden bestreden met behulp van een verhoging van de

-•.' accijns op alcohol. Daarnaast leidt een verhoging van de 'minimum legal drin-
king age' (MLDA) tot een afhame van het aantal dodelijke verkeersongevallen

1836. Paragraaf2en3 van hoofdstuk 12. • • - : • > , ?-'•***'•
1837. Paragraaf2 van hoofdstuk 12. • • ; . . . : . ^ - i
1838. Paragraaf 4.2.1 van hoofdstuk 12. . . - s - s '
1839. Paragraaf 4.2.2 van hoofdstuk 12. : ', .. -.'
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7, Hoewel een direct verband tussen de snelheid en het aantal verkeersongevallen
niet in alle gevallen kon worden aangetoond, blijkt uit onderzoek dat de invoe-
ring van een maximumsnelheid van belang kan zijn voor de preventie van ver-
keersongevallen. Daarbij kunnen echter ook andere factoren een rol hebben ge-
speeld, zoals een stijging van de prijs van benzine. Dit leidt tot een lager activi-
teitsniveau en daarmee tot een daling van het aantal verkeersongevallen."'"

8. Ten aanzien van een effectieve handhaving van de maximumsnelheid kan wor-
den gewezen op het belang van intensieve politiecontroles, het gebruik van radar
en op verkeersborden waarmee de weggebruiker erop attent wordt gemaakt dat
zijn snelheid wordt gecontroleerd. Deze controlemaatregelen leiden tot een ver-
mindering van het aantal snelheidsovertredingen en (daarmee) tot een daling van
het aantal verkeersongevallen, mits de handhaving een permanent karakter
draagt, omdat anders het effect na de beeindiging van de controle verloren

2 , 4 . D E I N V L O E D V A N B E L A N G E N G R O E P E N ' " * ^ y ' - ' ; ' , : , • • ; o h n ; j r i ; / . ; i •

1. In het empirisch onderzoek kon niet worden aangetoond of de invloed van be-
langengroepen op de totstandkoming van wetgeving ook effect heeft gehad op de
preventie van verkeersongevallen. Uit de gepresenteerde studies is wel naar vo-
ren gekomen welke belangen en preferenties de verschillende lobbygroepen ver-
tegenwoordigen ten aanzien van bepaalde vormen van regulering. it;, J ; r

2. Met betrekking tot de autoveiligheidsregulering is gebleken dat autofabrikanten
de voorkeur geven aan een verplichte autoveiligheidsgordel boven een airbag,
omdat het eerste veiligheidsinstrument goedkoper is en bij de airbag de kans op
aansprakelijkheidsclaims groter is wanneer een airbag niet werkt. Verzekeraars
zijn daarentegen vöör een airbag, omdat dit instrument betere bescherming geeft
aan een inzittende van een auto, met als gevolg een vermindering van het aantal
dure en onvoorspelbare aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast kan een airbag als
een homogeen veiligheidsinstrument worden beschouwd, waardoor in het kader
van de actuariele voorspelbaarheid van het ongevalsrisico een betere differentia-
tie kan worden bereuet.

Paragraaf 4.3 van hoofdstuk 12.
Paragraaf 5.1 van hoofdstuk 12.
Paragraaf 5.2 van hoofdstuk 12.
Paragraaf 6 van hoofdstuk 12.
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3. De invloed van consumentengroepen op de totstandkoming van wetgeving is niet
duidelijk geworden, maar bij de invoering van de autoveiligheidsgordel en de
airbag is de overheid niet alleen tegemoet gekomen aan de belangen van auto-
verzekeraars en autofabrikanten, maar heeft vermoedelijk ook de bescherming
van de consumenten (autobestuurder) voorop gestaan.

2.5. VERZEKERINGSREGULERING EN DE PREVENTIE VAN

V E R K E E R S O N G E V A L L E N ' ® " f.: vr V,_ , . ^n i i i i a i

1. Hoewel geen direct empirisch verband kon worden aangetoond tussen de con-
currentie binnen dan wel de regulering van de autoverzekeringsmarkt en de pre-
ventie van verkeersongevallen, kan ten aanzien van de analyse van de verzeke-
ringsregulering toch een aantal opvallende aspecten worden belicht.

3^ i 7<i»t}afifir ««n j >;.' o ox :•(! .,' • ;-?;*•-JTBP t'^iv"sfc

2. Tariefsregulering binnen de autoverzekering, waarbij de vrijheid om een opti-
male risicodifferentiatie toe te passen ontbreekt, heeft tot gevolg dat de goede en
siechte ongevalsrisico's onvoldoende van elkaar worden gescheiden. De creatie
van een gesubsidieerde marktpool waarin de hoge ongevalsrisico's worden opge-
vangen, leidt daamaast tot minder zorgvuldigheid in het verkeer. De siechte au-
tobestuurders binnen deze marktpool betalen een gemiddelde premie die niet in
overeenstemming is met hun individuele ongevalsrisico, waardoor zij hun activi-
teitsniveau zullen opvoeren en het ongevalsrisico verder toeneemt.'***

3. Uit Amerikaans onderzoek kan worden opgemaakt dat verzekeraars bij een ge-
subsidieerde marktpool geen prikkels krijgen om de kosten van autoverzekering
te verminderen, omdat een meerderheid van de Schadeclaims via de marktpool
wordt vergoed en de individuele verzekeraar naar rato van zijn marktaandeel
toch voor de kosten van deze claims moet opkomen. Daaraaast is gebleken dat
als er gestandaardiseerde polisvoorwaarden worden gebruikt, verzekeraars on-
derling onvoldoende kunnen concurreren op de prijs van de autoverzekering.

4. De Britse verzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door een hoge mate van concur-
rentie, waarbinnen een verfijnd systeem van risicoclassificatie is ontwikkeld en
de premie derhalve zoveel mogelijk is afgestemd op het individuele ongevalsri-
sico. Daamaast worden premietoeslagen opgelegd bij verkeersovertredingen om
voorzichtig rijgedrag te bevorderen. De Duitse verzekeringsmarkt wordt daaren-
tegen sterk door overheidsregulering beinvloed, waarbij ten aanzien van de nsi-

• f f .
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codifferentiatie binnen de autoverzekering een vastomlijnd systeem wordt gehan-
teerd, waarin weinig ruimte is voor verdere differentiatie.'^

5, Premiereguiering belemmert de verzekeraars in de controle van het morele risi-
co, terwijl bij concurrentie verzekeraars worden gedwongen een meer verfijnd
systeem van risicodifferentiatie toe te passen. Het gegeven dat in Duitsland het
ongevalsrisico bijna tweemaal zo hoog is als in Engeland, lijkt te suggereren dat
regulering tot meer verkeersongevallen leidt dan concurrentie, hoewel een direct
verband tussen de regulering van autoverzekeringen in Duitsland en het relatief
hoge aantal verkeersslachtoffers ontbreekt.'^

2.6. VERPLICHTE VERZEKERING'"'

1. Bij de aanwezigheid van een verplichte autoverzekering kan worden volstaan
met solvabiliteitsregulering, waarbij de consument wordt beschermd tegen een
eventuele insolventie van de verzekeraar. Daarenboven is geen verdere premie-
regulering noodzakelijk om te garanderen dat een autoverzekeraar de verplichte
verzekering aan iedereen beschikbaar steh. De verplichte autoverzekering kan
verder worden aangevuld met een waarborgfonds waarmee het slachtoffer wordt
beschermd tegen onverzekerdheid van de dader.

2. De prijs van een autoverzekering is afhankelijk van het individuele ongevals-
risico. Aan autobestuurders kan daarbij een bepaalde verzekering worden gewei-
gerd indien kan worden vastgesteld dat deze bestuurders een hoog ongevalsrisico
vormen. Daamaast kunnen siechte ongevalsrisico's worden ondergebracht bij ge-
specialiseerde verzekeraars die een hoge premie vragen. -««v ?L ;H. / in r

3. De rol van aansprakelijkheid binnen de vergoeding van
verkeersschade "'•*-

1 Uit het onderzoek naar de Nederlandse verkeersaansprakelijkheid blijkt dat de
rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de rechtstreekse vergoeding van verkeers-
schade geringer wordt. Daarbij is met name gesteld dat de schuldvraag en de
schadevergoeding, in theorie gescheiden begrippen, in elkaar overlopen. "*°

*• De geringe rol van het aansprakelijkheidsrecht vond mede zijn oorzaak in het
gegeven dat een belangrijk deel van de vergoeding van letselschade aan het ver-

" 4 7 . P a r a g r a a f 5 . 3 . 1 e n 5 . 3 . 2 v a n h o o f d s t u k 1 1 . "" '" •';' i , !/..'••• t , • • - ' - » ; . • • . . - . • ' • * ? •
" * 8 - P a r a g r a a f 5 . 3 . 3 v a n h o o f d s t u k 1 1 . ' i . - " ^ - > ' u .'••:• , (; : : : . - • . . , v . - t . ? :
"*'• P a r a g r a a f 5 . 3 . 1 e n 5 . 3 . 3 . 3 v a n h o o f d s t u k 1 1 . ' ^ , ^ r , ; ,. . - i t ^ ; ; ^ - . . ; ??«;
"*• Paragraaf 2.3 van hooftistuk 10. ' f-' *^n>>i; ur- ..;> i : J*;-.rg«_': - : ^



keersslachtoffer afkomstig was uit eigen bron. Ook de schade die niet door eigen
verzekering werd gedekt of waarvoor geen verzekeringsdekking voorhanden
was, werd siechte voor een deel op basis van het aansprakelijkheidsrecht ver-
goed. Daamaast was in een minderheid van de gevallen sprake van een recht-
streekse betaling van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker
aanhetslachtoffer.'"'

3. Een klein deel van het aantal geschillen omtrent verkeersongevallen komt uitein-
delijk voor de rechter. Dit betekent dat de meerderheid van de verkeersschades
blijkbaar wordt afgewikkeld tussen het slachtoffer of zijn verzekeraar en de WA-
verzekeraar van de schadeveroorzaker. Uit onderzoek blijkt dat de aansprakelijk-
heidsverzekeraars daarbij gebruik maken van praktijkregels, waarin de schuld-
vraag (aansprakelijkheid) vooral een feitenkwestie is. Door de schaderegelaar
wordt veelal een kosten-baten analyse gemaakt ten aanzien van de schuldvraag,
waarbij een efficiente schadeafwikkeling voorop Staat. Uit doelmarigheidsoog-
punt wordt ook in veel gevallen tot uitkering van de schade overgegaan zonder
dat sprake is van aansprakelijkheid dan wel de aansprakelijkheid niet direct kan
worden vastgesteld. Daarnaast wordt veel met waarschijnlijkheden gewerkt,
waarvan de interpretatie aan de schaderegelaar wordt overgelaten.'*"

4. Uit een Brits onderzoek kan worden afgeleid dat een verkeersslachtoffer vooral
is geinteresseerd in de vergoeding van zijn schade en weinig behoefte heeft aan
een aansprakelijkheidsprocedure, waarin de 'fout' van de dader moet worden
vastgesteld. Een verkeersongeval is immers iets is dat iedereen kan overkomen.
Het zijn de normale fouten, verband houdend met de dagelijkse activiteiten
waarvan de verkeersdeelname een onderdeel vormt, die aan een verkeersongeval
ten grondslag liggen. Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval doet derhalve
veeleer dienst als vergoedingsbron naast de reeds beschikbare compensatieme-
chanismen.""

4 . N o - f a u l t v e r s u s a a n s p r a k e l i j k h e i d . . . ..-.:.. . • . - . . ' • „ ^ ; ? r : - , . ' ' j '

4.1. PREVENTIE VAN VERKEERSONGEVALLEN'" ' ' •• . . . - . _

1. Op basis van het gepresenteerde empirisch onderzoek (Noord-Amerika, Canada
en Australia) blijft onduidelijkheid bestaan met betrekking tot de preventieve ef-
fecten van een no-fault regime. Enerzijds kan worden gesteld dat de invoering
van een zuivere no-fault verzekering niet heeft geleid tot meer verkeersongeval-

1851. Paragraaf2.2 van hoofdstuk 10.
1852. Paragraaf 2.1 en 2.3 van hoofdstuk 10.
1853. Paragraaf 4.2.3 van hoofdstuk 10.
1854. Paragraaf 3.1 van hoofdstuk 13.
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len en verkeersslachtoffers. Anderzijds blijkt uit studies dat een combinatie van
een no-fault verzekering en een gedeeltelijke handhaving van het aansprakelijk-
heidsrecht ook niet tot een daling van het aantal verkeersongevallen leidt.

2. Bij een no-fault verzekering valt in beginsel de veronderstelde preventieve wer-
king van het aansprakelijkheidsrecht weg. De kosten die aan derden worden
toegebracht komen in beginsel niet in de no-fault premie tot uitdrukking. Met
een no-fault verzekering kunnen echter vergelijkbare preventieve effecten
worden bereuet als met een aansprakelijkheidsverzekering, indien binnen de no-
fault verzekering aanvullende maatregelen worden genomen die de polishouder
tot meer zorgvuldigheid kunnen aanzetten.

4.2. COMPENSATIE VAN VERKEERSSLACHTOFFERS'*" ' • ••u.i-iS8fl<a** tyvmi

1. Uit onderzoek blijkt dat binnen het Amerikaanse aansprakelijkheidssysteem on-
geveer 1/3 van het aantal verkeersslachtoffers niet of minder volledig wordt ge-
compenseerd voor de materieel geleden schade. Met name slachtoffers die ein-
stig tot zeer ernstig letsel hebben geleden ontvangen geen volledige schade-
vergoeding. Daarnaast geldt dat door de aanwezigheid van genereuze vergoedin-
gen voor immateriele schade (Amerika) de situatie ontstaat, waarbij slachtoffers
met een läge schadeclaim meer dan volledig worden vergoed (overcompensatie)
terwijl slachtoffers met een hoge schadeclaim met een groot deel van hun schade
blijvenzitten(ondercompensatie). . ;,,_ ., •; .(: <

2. Amerikaanse onderzoek heeft aangetoond dat binnen een no-fault regime een
meerderheid van het aantal verkeersslachtoffers volledig wordt gecompenseerd.
Verkeersslachtoffers die een emstig letsel hebben geleden, waarvan de omvang
de no-fault limiet ruimschoots overschrijdt, ontvangen een minder dan volledige
schadevergoeding. In jurisdicties met een hoge of onbeperkte vergoedingslimiet
worden slachtoffers met ernstig letsel echter in voldoende mate gecompenseerd.

3. Ten aanzien van de afwikkeling van de schade is gebleken dat bij een no-fault
verzekering gemiddeld eerder tot uitkering van de schade wordt overgegaan dan
bij een aansprakelijkheidssysteem. Na een jaar heeft bijna elk verkeersslachtoffer
binnen een no-fault regime zijn schade vergoed gekregen, terwijl binnen het aan-
sprakelijkheidssysteem nog 1/3 van het aantal slachtoffers wacht op een uitke-
ring.

*• De voorgaande conclusies hebben uitsluitend betrekking op de situatie in Noord-
Amerika en Canada. Dit brengt enerzijds mee dat de toepassing daarvan op de

1855. Paragraaf 3.2 van hoofdstuk 13.



Nederlandse verkeersaansprakelijkheid niet zonder meer mogelijk is, ook wan
neer in aanmerking wordt genomen dat de no-fault verzekering in Noord-
Amerika mede door afwezigheid van voldoende sociale voorzieningen is inee-
voerd. Anderzijds kunnen de uitkomsten wel van indirect belang zijn voor de te
maken keuze tussen een aansprakelijkheidssysteem en een verkeersverzekerine
voor de vergoeding van verkeersschade.'®**

4 . 3 . DE ADMINISTRATIVE KOSTEN**" .. ;.<>:)««.> § » • • = : : , &

1. Naar aanleiding van het empirisch onderzoek kan worden gesteld dat een no-
fault regime leidt tot een kostenbesparing ten opzichte van een aansprakelijk-
heidssysteem. Een zuiver no-fault regime zal tot de grootste kostendaling leiden,
terwijl een no-fault verzekering gecombineerd met een onbeperkte handhaving
van de aansprakelijkheid als het duurste systeem kan worden beschouwd.

2. In de meeste jurisdicties waarin een no-fault verzekering is ingevoerd is sprake
geweest van een daling van de premiekosten voor autoverzekering. Dit was mede
het gevolg van de beperking van de mogelijkheid tot vergoeding van immateriele
schade en 'punitive damages'. Met name in no-fault staten met een sterke beper-
king van de aansprakelijkheid en een hoge no-fault vergoedingslüniet daalde de
premiekosten. In no-fault staten waar het aansprakelijkheidsrecht onbeperkt bleef
gehandhaafd of waar de aansprakelijkheid minder sterk werd beperkt en een läge
no-fault vergoedingslimiet gold, was echter sprake van een stijging van de pre-
miekosten. In sommige staten zijn de premiekosten gereduceerd door binnen de
no-fault verzekering een eigen risico aan te bieden en door de no-fault vergoe-
dingen in mindering te brengen op de aansprakelijkheidsuitkeringen.

3. Bij een zuiver no-fault regime zijn de administratieve kosten het laagst en kan
een besparing worden bereuet op de premiekosten wanneer de vergoeding voor
immateriele schade is uitgesloten. Een aansprakelijkheidssysteem en een no-fault
regime met een onbeperkt vorderingsrecht kennen daarentegen hoge administra-
tieve- en premiekosten.

tlii»; ;;.ü'fc§$jJTJVi.( ^>w,v :,>iS!i^:»fe flit/. g«iKj&iv )0f Csi,;>5 h>jhüirt]3g SfHW

5. Aansprakelijkheid, verzekering, veiiigheidsregulering en de
optimale preventie en compensatie van verkeersongevallen

In het voorgaande is naar aanleiding van het gepresenteerde empirisch onderzoe
een aantal theoretische vragen beantwoord, waarbij tevens is aangegeven in hoeverre
de conclusies van de theorie onder invloed van de empirie zijn gewijzigd. In deze

1856. Zie daarover meer uitvoerig hoofdstuk 15.
1857. Paragraaf3.3 van hoofdstuk 13.
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slotparagraaf zal worden nagegaan welke van de in de theorie besproken combina-
ties van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering, rekening houdend
met preventie, compensatie en kosten, het meest aan de uitkomsten van de empirie
beantwoordt.

1. Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat voor de theoretisch gemaakte ver-
onderstellingen met betrekking tot de preventieve werking van aansprakelijk-
heidsregels in de praktijk bij verkeersongevallen het directe empirisch bewijs
ontbreekt. Daarnaast kan worden gesteld dat de eventueel aanwezige preventieve
werking van het aansprakelijkheidsrecht is verschoven naar de verzekerings-
voorwaarden. Dit betekent dat niet de schadeveroorzaker (persoonlijk) verant-
woordelijk is voor de schade van het slachtoffer, maar veeleer zijn aansprake-
lijkheidsverzekeraar. Ten slotte kan naar aanleiding van het empirisch onderzoek
worden geconcludeerd dat een systeem van aansprakelijkheid en verzekering
geen optimale compensatie aan het verkeersslachtoffer garandeert en tot hoge
administratieve kosten leidt.

2. Hoewel ook de uitkomsten van het empirisch onderzoek naar de preventieve
werking van een no-fault regime omstreden zijn, is niet gebleken dat de invoe-
ring van een no-fault verzekering tot meer verkeersongevallen heeft geleid. Dit
betekent dat wanneer onder afschaffmg van het aansprakelijkheidsrecht een zui-
vere no-fault verzekering wordt ingevoerd, binnen een dergelijke verzekering
een verfijnd systeem van risicodifferentiatie dient te worden toegepast ofwel ge-
bruik moet worden gemaakt van heffingen op de activiteit autorijden.

3. Een ex ante premiedifferentiatie binnen een no-fault regime kan onafhankelijk
van het toepasselijke aansprakelijkheids- of verzekeringsregime worden uitge-
voerd. Voor een ex post aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden kan ge-
bruik worden gemaakt van strafpunten, het schadeverleden en het aantal ver-
keersovertredingen van de autobestuurder.

4. Met betrekking tot de keuze voor een bepaald vergoedingssysteem voor ver-
keersschade zijn naast de preventie ook de compensatie van verkeersslachtoffers
en de kosten van het systeem van belang. In dat kader zal de voorkeur uitgaan
naar een zuiver no-fault systeem, omdat hiermee de hoogste besparing op de ad-
ministratieve- en premiekosten wordt bereikt en de uitkering van de schade snel-
ler plaatsheeft dan bij andere vergoedingsystemen.

'• Het voorgaande brengt mee dat een zuivere no-fault verzekering het meest lijkt
te beantwoorden aan de uitkomsten van de empirie, vooral op het terrein van de
compensatie en de kosten. Dit betekent dat kan worden gekozen voor hetzij een
via de particuliere verzekeringsmarkt aangeboden no-fault verzekering aan de
jd van de autobestuurder of een no-fault verzekering voor alle verkeersdeel-
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nemers. Deze no-fault verzekering dient echter te worden gecombineerd nw
strikte handhaving van de veiligheidsregulering om het gedrag van de
deelnemer verder te sturen.

6. In de meeste landen die in het empirisch onderzoek aan bod zijn gekomen is <
van een dalende trend ten aanzien van het aantal verkeersongevallen en
slachtoffers. Deze afhame kan deels worden verklaard uit de hoeveelheid ma^™
len die op het terrein van de verkeersveiligheid zijn genomen. De empirische Studies
die in dat kader aan de orde zijn geweest suggereren dat de meeste veiligheidsmaat-
regelen hebben geleid tot een vermindering van het aantal (dodelijke)
slachtoffers. Daarbij kan de handhaving van de veiligheidsregulering een
proefsgewijs (plaatselijke controles op fietsverhchting) dan wel een permanent ka-
rakter (vaste camera's voor snelheidscontrole) dragen. ;,; •>< J-J-.
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Deel IV ^ * "

Hoofdstuk 15: De toetsing van de Franse en Belgische en
Nederlandse verkeersaansprakelijkheid aan
de economische en empirische analyse

1. Inleiding '

In het onderhavige onderzoek is een positiefrechtelijke (deel I), een rechtsecono-
mische (deel II) en een empirische (deel III) analyse van het verkeersongevallen-
recht gepresenteerd. Binnen de rechtseconomische en empirische analyse is getracht
aan te tonen dat een combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheids-
regulering noodzakelijk is om de totale maatschappelijke kosten van verkeersonge-
vallen te reduceren. Deze maatschappelijke ongevalskosten zijn daarbij onderver-
deeld in primaire (preventie), secundaire (schadespreiding) en tertiaire (administra-
tieve) kosten. Bij de positiefrechtelijke analyse lag vooral de nadruk op de secundai-
re ongevalskosten, de spreiding van de schade, en deels op de tertiaire kosten, de
kosten van een bepaald vergoedingssysteem voor verkeersschade. De primaire onge-
valskosten zijn daarbij overigens niet genegeerd, maar door een deel van de juri-
dische literatuur wordt aan de preventie in het verkeer veelal geen belangwekkende
rol toebedeeld.'^* Andere auteurs menen echter dat preventie binnen het kader van
aansprakelijkheid en verzekering een rol speelt of kan worden toegeschreven aan
maatregelen in de sfeer van het strafrecht en de veiligheidsregulering.'**' ,

In dit afsluitende hoofdstuk zal aan de hand van het eerdergenoemde onderscheid in
ongevalskosten een aantal positiefrechtelijke regelingen en voorstellen worden ge-
toetst aan de uitkomsten van de rechtseconomische en empirische analyse. In dat ka-
der zullen de Franse 'loi Badinter', de Belgische art. 29bis WAM-regeling, het Ne-

"58. Zie bijvoorbeeld Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 292-293 die stellen dat on-
gemotoriseerden onder dreiging van aansprakelijkheid niet voorzichtiger worden omdat fletsers
en voetgangers, zelfs bij gevaarlijk gedrag ervan uitgaan dat hen niets overkomt.

"59. Zie onder anderen Hartlief, VR, 1998, p. 261; Hartlief, in Verkeersaansprakelijkheid in Belgie en
Nederland, p. 196; Hartlief, oratie, p. 20-21. Elzas, Special Handboek, p. 15-16, meent dat er
meer interesse voor preventie dient te zijn niet alleen met het oog op de beperking van de schade
maar ook uit financieel belang. Hij wijst op de grote bijdrage van jeugdige verkeersslachtoffers
*an de totale schadelast waarvoor zijns inziens concrete preventieve maatregelen gerechtvaar-
digd zijn.



derlandse wetsvoorstel verkeersongevallen (1997)"*° en de Nederlandse voorstellen
tot invoering van een verkeersverzekering aan de orde komen.

Ten aanzien van vorenbedoelde toetsing moet in de eerste plaats worden voorop-
gesteld dat het in deel III geanalyseerde empirisch onderzoek voor een groot deel be-
trekking had op de verkeersaansprakelijkheid in Noord-Amerika, Canada, Australia
en Nieuw-Zeeland. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de aanwe-
zige verschillen in aansprakelijkheidsregimes maar vooral ook in de Systemen van
verzekering met betrekking tot de compensatie van verkeersslachtoffers. In
Europa is, in tegenstelling tot Noord-Amerika, bijvoorbeeld sprake van een breed
vangnet van particuliere-, sociale- en volksverzekeringen.'^' Daarnaast speelt bin-
nen Europa met betrekking tot de vergoeding van verkeersschade en de discussie ten
aanzien van een systeem van verkeersaansprakelijkheid het regres van particuliere
en sociale verzekeraars een prominente rol.'***

In de tweede plaats zal in dit hoofdstuk, evenals in de economische analyse, gelden
dat een verkeersongeval een bilateraal karakter draagt, waarbij zowel dader als
slachtoffer invloed kunnen uitoefenen op het ongevalsrisico. Wanneer bijvoorbeeld
wordt gesproken over een systeem van risicoaansprakelijkheid, komt de invloed van
het slachtoffer op het ongeval tot uitdrukking in een absoluut eigen schuldverweer.
Dit betekent rechtseconomisch gezien dat de aansprakelijkheid van de dader geheel
vervalt wanneer het slachtoffer niet de voor hem efficiente zorg heeft nageleefd. Ge-
geven deze invloed van het slachtoffer op het ontstaan van een verkeersongeval zal
bij de toetsing in dit hoofdstuk worden uitgegaan van een eigen schuldverweer in
hoofde van het slachtoffer.

In de derde plaats tenslotte, zal bij de economische toetsing worden verondersteld
dat alleen het slachtoffer schade lijdt, hetgeen past binnen het kader van artikel 185
WVW en het Nederlandse wetsvoorstel. Daarin wordt de bescherming van het niet-

1860. Inmiddels is dit wetsvoorstel door de huidige Minister van Justitie ingetrokken en heeft hij in een
brief aan de Tweede Kamer zijn idefien omtrent een stelsel van verkeersaansprakelijkheid neer-
gelegd, maar halverwege het jaar 2001 hebben deze plannen nog niet tot een concreet wetsvoor-
stel geleid. Zie brief van 16 juni 1999, TK 1998-1999, 25759, nr. 5 (H); NJB, 1999, p. 1292-
1293. Zie voor commentaar op deze voorstellen: Hartlief, TVP, 1999, p. 73-74; Engelhard en
Van Maanen, VR, 1999, p. 353-357; Nieuwenhuis, RM Themis, 1999, p. 357-358. Naast het

-•!-.-.. .*; wetsvoorstel en de plannen van Korthals zal ook aandacht worden besteed aan een recent gepre-
: -: -• senteerd voorstel, waarmee een gedifferentieerd vergoedingsregime voor verkeersslachtofferc

gebaseerd op aansprakelijkheid wordt beoogd. Zie Van Maanen, RM Themis, 1999, p. 5 - ,
Van Maanen en Engelhard, VR, 1999, p. 135-139.

1861. Hoewel daaraan bijvoorbeeld in Nederland via overheidsmaatregelen (privatisering) geleidelij

aan meer beperkingen worden gesteld.
1862. Ten aanzien van Nederland kan dit worden afgeleid uit de beschrijving van een aantal empin-
• w sehe studies in hoofdstuk 10. Zie ook Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998,25759, nr. J, P

14.
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gemotoriseerde verkeersslachtoffer benadrukt, door middel van een verscherpte aan-
sprakelijkheid ten laste van de bezitter van een motorrijtuig voor de schade van het
niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer.'*" ,w ,«* ,.̂ ..,,;

In paragraaf 2 zullen de eerdergenoemde regelingen en voorstellen inzake verkeers-
aansprakelijkheid worden samengevat en vertaald naar de in de rechtseconomische
analyse gehanteerde omschrijvingen. Daarbij zal de nadruk liggen op de grondslagen
van aansprakelijkheid en verzekering. Vervolgens zal in paragraaf 3 worden nage-
gaan in hoeverre deze Systemen van verkeersaansprakelijkheid overeenstemmen met
de uitkomsten van de rechtseconomische theorie en het empirisch onderzoek. Daar-
bij zal rekening worden gehouden met de genoemde verschillen tussen Noord-Ame-
rika en Europa ten aanzien van de vergoeding van verkeersschade. In paragraaf 4 zal
naar aanleiding van de economische toetsing van de verkeersaansprakelijkheid een
vergelijking worden gemaakt tussen een stelsel met aansprakelijkheid en een sys-
teera van verzekering. In paragraaf 5 tenslotte, zal met betrekking tot het onder-
havige onderzoek een aantal aanbevelingen worden geformuleerd. ....... . . .

..•; .• ?; . - , ' / #

2. De verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk, Belgie en
N e d e r l a n d ••• *•" "• *"•"•*•••' — > . . - • - . • • • . • •• ••• - . - ) • - . - . . : i :

De stelsels van verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk, Belgie en Nederland (wets-
voorstel) vertonen grote overeenkomsten. De bescherming van verkeersslachtoffers
Staat centraal, in het bijzonder van de niet-gemotoriseerden en de passagiers van een
motorrijtuig. De bestuurders van een motorrijtuig zijn daarbij het slechtst af; zij wor-
den in 2 van de 3 landen buiten de bijzondere bescherming van de geldende of be-
oogde wettelijke regeling gehouden.""

2.1. DE VERGOEDING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS IN F R A N K R U K ' * " V?W-i'ji

In de 'loi Badinter' is een risicoaansprakelijkheid ten behoeve van alle verkeers-
slachtoffers, inclusief bestuurders en passagiers van een motorrijtuig, geregeld. Ten
aanzien van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers geldt slechts het absolute ver-
weer van een 'faute inexcusable'. Dit laatste verwijst naar een algeheel verval van
aansprakelijkheid van de motorrijtuigbezitter wanneer het slachtoffer een 'faute in-
excusable' heeft begaan. Deze fout moet de enige oorzaak van het verkeersongeval

: ub a/i .bw

'863. Daarmee is niet gezegd dat de motorrijtuigbezitter geen schade lijdt. Deze zogenaamde reflex-
werking van artikel 185 WVW, die in het wetsvoorstel niet is geregeld, zal bij de economische
toetsing echter buiten beschouwing worden gelaten. Zie daarover paragraaf 6.5 van hoofdstuk 3.

'«• In Frankrijk geniet ook de bestuurder van een motorrijtuig een extra bescherming. Zie paragraaf
2.1.

™'- Zie paragraaf 4 van hoofdstuk 1 voor een uitwerking van deze wetgeving. ij ••• JTT »ft s.; .' ^ ü ?
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zijn geweest.'** De rechtspraak, in casu van het Franse Hof van Cassatie, heeft dit
verweer echter dermate beperkt uitgelegd dat daarop in de praktijk bijna ge'en beroep
meer kan worden gedaan. Daarnaast wordt ook de betrokkenheid van een motor
rijtuig bij een verkeersongeval zeer ruim uitgelegd. Dit heeft tot gevolg dat, hoewel
het verweer van een 'faute inexcusable' als zodanig wel bestaat en ook de betrokken
heid moet worden vastgesteld, de 'loi Badinter' de vorm van een vergoedingssysteem
heeft gekregen, waarbij overigens de bijna absolute aansprakelijkheid nog niet is af-
geschaft. De formele vorm van het systeem blijft derhalve aansprakelijkheid, terwijl
het in feite om een compensatieregeling gaat.

Voor de schade van de motorrijtuigbestuurder geldt ook een bijna risicoaanspra-
kelijkheid, waarbij voor de eigen 'faute' van de bestuurder een objectief criterium
wordt gehanteerd. Daarnaast kunnen bestuurders een eerste partij verzekering afslui-
ten. Met deze zogenaamde PACS ('Protection assuree du conducteur et des siens')
verkrijgt een bestuurder, tegen een additionele premie, volledige dekking voor zijn
eigen letselschade. Het aantal bestuurders dat over deze PACS-verzekering beschikt
wordt geschat op ongeveer 50%. . -3-.*-••• v

18672.2. D E BELGISCHE WAM-REGELING (ART. 29BIS)

De Belgische regeling heeft het karakter van een vergoedingssysteem voor de scha-
de van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers en van de passagiers van een motor-
rijtuig. '^ De vergoedingsplicht van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de motor-
rijtuigbestuurder vervalt pas wanneer "het slachtoffer het ongeval en zijn gevolgen
gewild heeft'."*' Het gaat daarbij om gedragingen van het slachtoffer die grenzen
aan zelfmoord."™ Aan de betrokkenheid bij een verkeersongeval zal, geinspireerd
door de Franse rechtspraak, naar de mening van de Belgische doctrine een ruime uit-
leg worden gegeven.'"' De bestuurder van een motorrijtuig is in Belgie voor de ver-

1866. Voor bepaalde groepen verkeersslachtoffers, personen beneden de 16 jaar, boven de 70 jaar en
voor slachtoffers die ten tijde van het ongeval reeds 80% invalide waren, geldt dat alleen bij op-

•' ' zet de aansprakelijkheid van de bestuurder of houder van het motorrijtuig vervalt (artikel 3 2e
alinea 'loi Badinter').

1867. Zie paragraaf 4 van hoofdstuk 2 voor een uitwerking van deze regeling. "
1868. Aanvankelijk kon dit stelsel, gegeven de kennelijke achtergrond van het aansprakelijkheidsrecht,

nog als een aansprakelijkheidsregeling worden beschouwd. Na de recente wetswijziging, waarbij
de 'onverschoonbare fout' in hoofde van het slachtoffer is afgeschaft, is daarvan eigenlijk geen
sprake meer. Zie daarover paragraaf 6 van hoofdstuk 2. .

1869. Aldus het nieuwe lid 5 van artikel 29bis paragraaf 1 WAM-wet na de recente wetswijziging. ie
Belgisch Staatsblad 21 februari 2001. Zie daarover Simoens, RW, 2001, p. 1577-1586.

1870. Zie de toelichting bij het wetsvoorstel van 29 Oktober 1999 in DOC 50 210/001 (1999-2WWP-
5-6. • : « ; • - , • < ; . • •

1871. Zie daarover Decrees, RW, 2001, p. 1257-1263. •«*
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eoeding van zijn schade aangewezen op de foutaansprakelijkheid van artikel 1382

ßW.

2.3. HETNEDERLANDSE W E T S V O O R S T E L ( 1 9 9 7 ) ' " *

Het Nederlandse wetsvoorstel kan worden beschouwd als een risicoaansprakelijk-
heid ten behoeve van het niet-gemotoriseerde verkeer, in casu fietsers, voetgangers,
passagiers. De aansprakelijkheid van de motorrijtuigbezitter vervalt geheel indien
eengeslaagd beroep wordt gedaan op opzet of bewuste roekeloosheid van het slacht-
offer, ook wanneer de bestuurder zelf een fout heeft gemaakt. Ten aanzien van het
begrip l)etrokkenheid' wordt aansluiting gezocht bij de 'loi Badinter'. Daamaast
wordt ook de werknemer-bestuurder bij na volledig beschermd, omdat voor de ver-
goeding van zijn verkeersschade op de werkgever een risicoaansprakelijkheid rust,
met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bestuur-
der-werknemer.

De bestuurder van een motorrijtuig valt verder buiten de bescherming van het be-
oogde wetsvoorstel, zodat deze een vordering tot schadevergoeding dient te baseren
op artikel 6:162 BW (foutaansprakelijkheid). -u; ;•';-. >. ••• • ,. •• •>• ;

2.4. D E NEDERLANDSE VOORSTELLEN VOOR EEN VERKEERSVERZEKERJNG ; . , ,

In de Nederlandse literatuur wordt al vele jaren gepleit voor de invoering van een
verkeersverzekering. Bloembergen en Van Wassenaer van Catwijck zijn hiervan
lange tijd de belangrijkste vertegenwoordigers gewees t . " " Het gaat daarbij in be-
ginsel om een aanvullende verzekering boven op de vergoeding die verkeersslacht-
offers van hun eigen particuliere en sociale verzekeraar ontvangen. De verkeersver-
zekering dient verplicht te worden afgesloten door de eigenaar van het motorrijtuig.
De schade van de bestuurders en inzittenden van het motorrijtuig wordt vergoed
door de eigen verkeersverzekeraar van het motorrijtuig en de schade van de fietser
of voetganger door de verkeersverzekeraar van het betrokken motorrijtuig. De civie-
le aansprakelijkheid kan, met uitzondering van de opzettelijk toegebrachte schade,
worden afgeschaft. Dit geldt evenzeer voor het regres. Om de verkeersverzekering,
inhetbijzonder de premie daarvan, betaalbaar te houden, zullen beperkingen moeten
worden gesteld aan de omvang van de te vergoeden schade. .

Zie paragraaf 6 van hoofdstuk 3 voor een uitwerking van dit wetsvoorstel.
Zie paragraaf 5.2 t/m 5.4 van hoofdstuk 3 voor een uitwerking van hun voorslellen en van de
voorstellen van andere auteurs. _ ,



2 . 5 . HET SYSTEEM'VAN MAANEN'""* CJO

In zijn recent gepresenteerd voorstel wordt door Van Maanen de invoering beooed
van een gedifferentieerd verkeersaansprakelijkheidsregime gebaseerd op artikel 185
WVW. Daarin wordt, uitgaande van het uiteenlopende Betriebsgefahr van een voer-
tuig (vrachtwagen/bus, auto, motor/bromflets, fiets en voetganger), een ruimere aan-
sprakelijkheid opgelegd. Daarbij geldt het vermögen van het voertuig primair als
maatstaf voor de gevaarzetting die bepalend is voor de aansprakelijkheid. Naarmate
het verschil in Betriebsgefahr groter wordt geldt een ruimere aansprakelijkheid, in
casu oplopend van een gewone foutaansprakelijkheid naar een eenzijdige risicoaan-
sprakelijkheid zonder eigen schuldverweer.

Binnen het systeem 'Van Maanen' geldt voor een aanrijding tussen gelijkwaardige
gemotoriseerden een gewone foutaansprakelijkheid. Bij een aanrijding tussen onge-
lijkwaardige motorrijtuigen wordt uitgegaan van een verscherpte aansprakelijkheid
(weerlegbare foutpresumptie) in het nadeel van het zwaardere motorrijtuig. Bij een
aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser geldt een risicoaansprakelijkheid
met een beperkt beroep op overmacht en een normaal eigen schuldverweer jegens de
fietser. Bij een voetganger wordt uitgegaan van een (eenzijdige) risicoaansprakelijk-
heid ten laste van het motorrijtuig, tenzij de voetganger een emstige fout heeft be-
gaan die de enige oorzaak van het ongeval is geweest (bijvoorbeeld plotseling voor
een auto springen). Bij een aanrijding tussen een fietser en een voetganger geldt een
risicoaansprakelijkheid met een normaal overmachts- en eigen schuldverweer.

3. De economische toetsing van het positieve recht en
aanverwante voorstellen

3 . 1 . INLEIDING , , '
. - • nlfi- ;VJI 17*.; .:»,w-,'.i\,t! : . - j :

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden gesteld dat binnen de juridische
discussie over de verkeersaansprakelijkheid de nadruk ligt op de keuze tussen een
stelsel met (risico) aansprakelijkheid en een systeem met een verkeersverzekering.

In Belgie is na de recente wijziging van artikel 29bis WAM geen sprake meer van
een aansprakelijkheidsregeling. Nu alleen nog de gedragingen van het slachtoffer die
grenzen aan zelfmoord tot een verval van de schadevergoedingsplicht leiden, is in
feite een verkeersverzekering voor de vergoeding van zwakke weggebruikers ge-
creeerd. De wetgeving in Frankrijk en Nederland (wetsvoorstel) kan, vertaald naar
de in de economische analyse gehanteerde omschrijvingen, worden beschouwd s
een stelsel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer. Dit

1874. Van Maanen, RM Themis, 1999, p. 54-56; Engelhard en Van Maanen, VR, 1999, p. 135-139-
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eigen schuldverweer is zeer beperkt, omdat alleen opzet of bewuste roekeloosheid of
een 'faute inexcusable' als enige oorzaak van het ongeval aan de zijde van het slacht-
offer tot een algeheel verval van de aansprakelijkheid van de motorrijtuigbezitter
leiden. De risicoaansprakelijkheid van de bezitter van het motorrijtuig is daarnaast
biina absoluut, aangezien geen beroep op overtnacht mogelijk is.

De voorstellen voor een verkeersverzekering komen dicht in de buurt van een no-
fault verzekering, waarbij de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (gedeeltelijk)
is afgeschaft. Het gaat dan om een verzekering die door de eigenaar van het motor-
rijtuig wordt afgesloten mede ten behoeve van de schade van de bestuurder, de inzit-
tenden, de fietser en de voetganger. Het verschil tussen een no-fault verzekering en
een verkeersverzekering is dat de eerste bij een gebrek aan sociale voorzieningen de
schade vergoedt, terwijl de verkeersverzekering een aanvullende gelimiteerde ver-
goeding verschaft bovenop de reeds aan de zijde van het slachtoffer aanwezige voor-
zieningen. In Noord-Amerika en Canada geldt verder dat, met uitzondering van de
provincie Quebec, de no-fault verzekering aan de voet een basisbedrag uitkeert.
Wanneer de omvang van de schade deze limiet overschrijdt, is het verkeersslacht-
offer aangewezen op een aansprakelijkheidsprocedure om de overige schade teza-
men met de immateriele schade vergoed te krijgen.

In deze paragraaf zal worden nagegaan hoe de positiefrechtelijke regelingen en
voorstellen zieh verhouden tot de conclusies uit de rechtseconomische analyse en het
empirisch onderzoek. '^* Deze toetsing zal worden verricht aan de hand van de cen-
trale probleemstelling van het onderhavige onderzoek en met behulp van het onder-
scheid tussen primaire, secundaire en tertiaire ongevalskosten. Uitgaande van het-
geen in de vorige paragraaf is opgemerkt zullen in beginsel twee Systemen aan bod
komen, namelijk een risicoaansprakelijkheid met een eigen schuldverweer en een
verkeersverzekering. Verder zal voor wat betreft de uitkomsten van het empirisch
onderzoek rekening worden gehouden met de tussen Noord-Amerika en Europa aan-
wezige verschillen op het terrein van de verkeersaansprakelijkheid.

3.2. PRIMAIRE ONGEVALSKOSTEN (PREVENTIE) - •« • . ^ . - - • •K^^V^ ;%;••••<-•.-•;.>:.!>•

*•?•/. £en jy^/eem van m/coaanipra/fee/y/fcAeja' me/ een ejgen .scAw/aVenveer

3-2.1.1. De resultaten van het theoretisch en empirisch onderzoek ,» ?-v

I" de economische theorie van deel II is geconcludeerd dat uit preventieoogpunt de
voorkeur uitgaat naar een systeem van risicoaansprakelijkheid met een absoluut

""'• Zie voor een rechtseconomische kritiek op de regeling van de verkeersaansprakelijkheid in
Frankrijk, Belgig en Nederland: Van den Bergh, in Verkeersaansprakelijkheid, p. 27-74; Van den
Bergh,RW, 1994-1995, p. 1313-1323; Visscheren Van den Bergh, NJB, 1998, p. 122-127.
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eigen schuldverweer boven een gewone regel foutaansprakelijkheid. Bij de keuze
voor een regel van risicoaansprakelijkheid wordt een groter belang gehecht aan het
terugdringen van de gevaren van het gemotoriseerde verkeer dan van het niet-
gemotoriseerde verkeer. Gegeven het bilaterale karakter van een verkeersongeval is
de toevoeging van een eigen schuldverweer echter nodig om ook het niet-gemotori-
seerde slachtoffer tot optimale zorg aan te zetten. Daarbij dient in het leader van het
eigen schuldverweer de zorgvuldigheid van het gedrag van het slachtoffer zoveel
mogelijk te worden meegewogen. «• -...-•• —

Bij de analyse van het empirisch onderzoek in deel HI is de werking van aansprake-
lijkheidsregels in de praktijk onderzocht. Uit de beschreven studies kon niet over-
tuigend worden opgemaakt dat van het aansprakelijkheidsrecht een prevenrieve wer-
king uitgaat. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat er weinig tot geen em-
pirisch materiaal voorhanden is om de invloed van het aansprakelijkheidsrecht op de
preventie van verkeersongevallen te kunnen aantonen. Anderzijds geldt dat niet de
dader zelf maar zijn aansprakelijkheidsverzekeraar de schade vergoedt die het
slachtoffer heeft geleden, waardoor als gevolg van de invloed van verzekering de
toetsing van het aansprakelijkheidsrecht sec wordt bemoeilijkt. Dit betekent echter
niet dat aansprakelijkheidsregels geen preventieve werking kunnen hebben. Immers,
via de verzekering (bijvoorbeeld door premiedifferentiatie) kan een aansprakelijk-
heidsstelling een indirecte invloed hebben op het gedrag van de bestuurder.

3.2.1.2. De economische toetsing van de (voorstellen van) lia*;*
verkeersaansprakelijkheid - ^ :<

In het Nederlandse wetsvoorstel verkeersongevallen is gekozen voor een risicoaan-
sprakelijkheid ten laste van de motorrijtuigbezitter met een eigen schuldverweer in
hoofde van het slachtoffer dat is beperkt tot opzet of bewuste roekeloosheid. In
Frankrijk is dit eigen schuldverweer nog beperkter, aangezien de 'faute inexcusable'
ook de enige oorzaak van het verkeersongeval moet zijn geweest.

De beoogde risicoaansprakelijkheid is economisch gezien juist omdat daarmee reke-
ning wordt gehouden met de gevaren van het gemotoriseerde verkeer en de dader in
theorie tot een optimaal zorg- en activiteitsniveau wordt aangezet. Weliswaar zal

1876. In het systeem "Van Maanen' geldt deze regel voor een aanrijding tussen een motorrijtuig en een
voetganger, met dien verstände dat de fout van de voetganger de exclusieve oorzaak van het on-

>,!, ; geval moet zijn geweest. Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser geldt een rep
. ,. van risicoaansprakelijkheid met een normaal eigen schuldverweer. Zie Engelhard en Van Maan-

en, VR 1999, p. 137-138; Van Maanen, RM Themis, 1999, p. 357-358.
1877. De automobilist (dader) is immers in beginsel aansprakelijk voor de schade van de fietser

(slachtoffer), waardoor hij de juiste keuze zal maken bij de uitoefening van zijn zorg- en ac iw
••-'- teitsniveau. Zie daarover paragraaf 8.2 van hoofdstuk 5. In het systeem 'Van Maanen' geldt *

vermögen van het voertuig primair als maatstaf voor de gevaarzetting die bepalend is voo
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zorgvuldig gedrag de bestuurder niet bevrijden van aansprakelijkheid, maar het
anwenden van een optimaal zorg- en activiteitsniveau is voor de bestuurder bij een
tegel van risicoaansprakelijkheid het middel om zijn eigen verwachte kosten te mi-
jjmaliseren.

De beperking van het eigen schuldverweer tot opzet of bewuste roekeloosheid bete-
kent in theorie echter dat de zorgvuldigheid van het slachtoffer onvoldoende wordt
meegewogen."™ Het slachtoffer zal geen optimale zorg uitoefenen omdat zijn scha-
de in beginsel wordt vergoed. Daamaast zal het slachtoffer geen optimaal activi-
teitsniveau uitoefenen, omdat het eigen schuldverweer te beperkt is. Vanuit preven-
tief oogpunt lijkt daarom, rekening houdend met het bilaterale karakter van een ver-
keersongeval, een ruimer eigen schuldverweer wenselijk.'"' Daarbij kan worden ge-
dacht aan door het slachtoffer begane verkeersovertredingen, bijvoorbeeld het rijden
door rood licht, het rijden zonder verlichting, voorrang nemen, dronken op de fiets
zitten of zonder uitkijken de straat oversteken. "*° Uitbreiding van het eigen schuld-
verweer naar de vraag of het slachtoffer ten opzichte van de dader een onrechtmatige
daad heeft begaan past niet in het gehanteerde uitgangspunt dat alleen het slachtoffer
schade lijdt. Bepaalde fouten (verkeersovertredingen) van het slachtoffer dienen te
worden meegewogen bij de vraag naar de omvang van de aansprakelijkheid van de
dader. Het zal dan niet mögen gaan om een alles of niets verweer, maar wellicht
kunnen bepaalde standaarden worden gebruikt om het eigen schuldverweer in het
hoofde van het slachtoffer te bepalen. A.--r j ••• ' •••.-, : -••,.,. «>'

aansprakelijkheid. Dit betekent dat ten opzichte van de fietser of voetganger, rekening houdend
met het grote verschil in Betreibsgefahr tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger, de
gevaarzetting van het motorrijtuig in beginsel doorslaggevend is voor de vestiging van de risico-
aansprakelijkheid.

1878. Dit geldt in versterkte mate bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een voetganger in het
systeem 'Van Maanen'. De voetganger moet immers een emstige fout hebben begaan die ook nog
de enige oorzaak van het ongeval moet zijn geweest. Zie Engelhard en Van Maanen, VR, 1999,
p. 137.

1879. De plannen van de huidige Minister Korthals lijken hieraan tegemoet te komen door de roeke-
loosheid van het slachtoffer voldoende te achten voor een verval van de aansprakelijkheid van de
houder van het motorrijtuig. Zie TK 1998-1999, 25759, nr. 5 (H), p. 2-5; NJB, 1999, p. 1292-
1293. In het systeem 'Van Maanen' geldt dat fouten aan de kant van de fietser in het eigen
schuldverweer aan de orde komen. Hoewel daarbij wordt verwezen naar artikel 6:101 BW, dient
dit verweer te worden "beperkt tot eigen schuld die de invloed van de gevaarzetting van de bezit-
ter van het motorrijtuig relativeert'. Zie Engelhard en Van Maanen, VR, 1999, p. 137 en p. 356-
357. Niet duidelijk is op welke gedragingen van het slachtoffer (de fietser) dit eigen schuldver-
weer precies betrekking heeft.

•WO. Zie daarover ook Korthals TK, 1998-1999, 25759, nr. 5 (H), p. 2. , ; . . . , . - „ « ;
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In haar verweer tegen de rechtseconomische kritiek'^' dat het wetsvoorstel tot min
der prikkels van zorg zal leiden, heeft de Minister gesteld dat voor slachtoffers reeds
een krachtige prikkel uitgaat van de vrees voor ingrijpende letselschade.'*** Dit is OD
zieh juist maar de vrees voor letselschade is siechte een van de factoren die de zore
c.q. het gedrag van het slachtoffer in het verkeer bepalen. Daarnaast kan er van wor-
den uitgegaan dat de gemiddelde verkeersdeelnemer niet volledig is geinformeerd
omtrent de eventueel te lijden schade. Wanneer het slachtoffer echter weet dat zijn
schade bijna automatisch wordt vergoed zal hij zieh mogelijk minder aan de ver-
keersregels houden, zodat hij toch enigszins tegen zichzelf in bescherming moet
worden genomen.'*" Voor deze Stelling is in dit onderzoek weliswaar geen empiri-
sche ondersteuning gevonden, maar toch kan worden aangenomen dat de prikkels tot
zorgvuldig gedrag bij het slachtoffer ingeval van een volledige vergoeding minder
sterk zullen zijn dan wanneer het slachtoffer zelf ook een deel van het risico draagt.
De daders (automobilisten) van hun kant zullen enerzijds voorzichtiger worden,
maar kunnen anderzijds ook eerder besluiten om door te rijden na een verkeersonge-
val in de wetenschap dat zij toch bijna automatisch aansprakelijk zijn."" Deze laats-
te Stelling is weliswaar van een geheel ander kaliber, omdat een toegenomen aan-
sprakelijkheid altijd wel het risico meebrengt dat daders aan hun aansprakelijkheid
zullen trachten te ontsnappen, maar dat is op zieh geen argument tegen aansprake-
lijkheid. ^ - ^ - * ^ ' ?-'-.'.'ii. y» o-?si.>:i ;».-.

Het voorgaande brengt mee dat nu de preventieve werking van het aansprakelijk-
heidsrecht vooralsnog beperkt lijkt, het aangewezen is dat het verkeersgedrag mede
wordt beinvloed door verzekering en veiligheidsregulering. Uit het empirisch onder-
zoek is niet gebleken dat ten aanzien van de preventieve maatregelen die een verze-
keraar toepast (bonus-malus, premiedifferentiatie) een positief effect op het ver-
keersgedrag uitgaat, dan wel heeft geleid tot een daling van het aantal verkeersonge-
vallen."*' Daarnaast is de vraag of nog wel kan worden gesproken van een aanspra-
kelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen nu de aansprakelijkheid van de bezitter
ervan jegens niet-gemotoriseerden bijna absoluut is. Het voor Nederland beoogde

1881. Zie met name Van den Bergh, RW, 1994-1995, p. 1313-1323; Van den Bergh, in Verkeersaan-
sprakelijkheid, p. 27-74; Visser en Van den Bergh, NJB, 1998, p. 122-127.

1882. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 18.
1883. Van den Bergh, RW, 1994-1995, p. 1322, betoogt in dat verband dat mensen wel degelijk onder

de indruk komen van het vooruitzicht een bepaalde schadelast te moeten dragen, omdat het an-
ders onduidelijk is waarom verzekeringscontracten worden afgesloten. Zie ook Van den Bergn,

'••'•• in Verkeersaansprakelijkheid, p. 57.
1884. Bockwinkel en Van Gessel, AA, 1998, p. 39-40. Zij verwijzen naar de media waar het * ^ ° * |

stel uiterst kritisch is ontvangen. Met name van de zijde van de automobilisten werd betoog
zij nu voor de fouten van de fietser en voetganger aansprakelijk waren.

1885. Zieparagraaf 3 en 4 van hoofdstuk 11. - -
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stelsel,"** dat betrekking heeft op ongeveer 30% van het totaal aantal verkeersonge-
vallen, krijgt daarmee het karakter van een automatische vergoeding van de schade
van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers op een wijze waaraan inmiddels door
de Belgische WAM-regeling een invulling wordt gegeven."" Hieruit blijkt dat in
een dergelijk stelsel al van 'aansprakelijkheid' sprake is in gevallen waarin niet vast-
staat dat de bezitter van het motorrijtuig enige invloed op het verkeersongeval kon
bebben. Of in een dergelijk regime de vergoedingsplicht nog wel een preventieve
werking heeft, kan derhalve worden betwijfeld.

De voorgestelde risicoaansprakelijkheid ten laste van de motorrijtuigbezitter heeft
gevolgen voor het bonus-malussysteem, dat is gebaseerd op het aantal schadeclaims
dat de verzekerde automobilist in een bepaalde periode bij zijn verzekeraar indient.
De verzekerde motorrijtuigbezitter loopt bijvoorbeeld de kans dat zijn premie stijgt
tengevolge van een ongeval met een fietser waarbij hem absoluut niets te verwijten
viel. Een aantal verzekeraars heeft naar aanleiding van het Nederlandse wetsvoorstel
besloten om geen premieverhoging op te leggen wanneer de verzekerde geen schuld
hadaan het ongeval.'^* Vanuit preventieoogpunt is dit een wenselijke ontwikkeling
nu de verzekerde wat hemzelf betreft via een op schuld gebaseerde premiecorrectie
kan worden aangezet tot zorgvuldig verkeersgedrag. Dit zou ook betekenen dat bij
bet voorgestelde aansprakelijkheidsregime steeds schuldelementen zullen blijven be-
staan, met name bij een eventuele premiecorrectie door de verzekeraar. Uit het ver-
gelijkend onderzoek is gebleken dat in bijna alle Systemen waarbij het slachtoffer
zijn schade vergoed krijgt, zonder dat een fout van de automobilist behoeft te wor-
den aangetoond, op een of andere wijze rekening zal worden gehouden met het ge-
drag van de automobilist, hetzij bij regres, hetzij bij een ex post risicodifferentiatie
(bijvoorbeeld een premieverhoging). ,». ^,,

Voor een verdere beinvloeding van het verkeersgedrag van de motorrijtuigbezitter
tan naast verzekering ook veiligheidsregulering nodig zijn. Een belangrijk voordeel
van veiligheidsregulering is dat maatregelen kunnen worden genomen ongeacht of
zieh een verkeersongeval heeft voorgedaan of zal voordoen. Verder is in de econo-
mische theorie het argument gebruikt dat een verkeersdeelnemer omtrent bepaalde
verkeerssituaties vaak onvolledige informatie bezit, die door veiligheidsregulering
Ion worden aangevuld.'®" Voor verzekeraars geldt dat zij niet alle informatie heb-
ben om het gedrag van de verzekerde te controleren en ook veelal pas in beeld ko-

C.C. van Dam, VR 1998, p. 358, beschouwt het Nederlandse wetsvoorstel als een verzeke-
ringsdekking voor personenschade in het verkeer.
In het bijzonder na de recente wijziging van artikel 29bis WAM-wet, Belgisch Staatsblad 21 fe-
bruari2001.
Zie daarover Bockwinkel en Van Gessel, AA, 1998, p. 39; Kremer, Hennekam, Van der Harst,
VR, 1998, p. 293.
Paragraaf3.3vanhoofdstuk7. - ^ . . . . * i , « ,* - ,< t .—. • . . ' . - • • - . , . • M?.J
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men wanneer zij worden aangesproken tot vergoeding van schade naar aanleidin
van een verkeersongeval. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld wel uitsluitingen opne-
men voor bepaalde gedragingen, zoals het rijden onder invloed, dan wel (financiele)
sancties aan de verzekerde opleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een strafpunten-
systeem bij verkeersovertredingen. Het opleggen van administratieve en strafrech-
telijke sancties, zoals een ontzegging van de rijbevoegdheid, maar ook wetgeving
voor bijvoorbeeld het veiliger maken van auto's is echter voorbehouden aan de over
heid. - .,.,.,...„„

Uit het empirisch onderzoek kan worden opgemaakt dat bepaalde maatregelen op
het terrein van de verkeersveiligheid hebben bijgedragen aan de verminderuig van
het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. In dat kader kan worden ver-
wezen naar de regulering met betrekking tot het veiliger maken van auto's, bepaalde
administratieve en strafrechtelijke sancties en het streng bestraffen van het rijden on-
der invloed.'**' Dit empirisch bewijs is veel sterker en overtuigender dan het bewijs
van de preventieve effecten van het aansprakelijkheidsrecht. Daaruit kan worden ge-
concludeerd dat het vanuit kostenoogpunt effectief lijkt om veiligheidsregulering in
het verkeer toe te passen met ondersteuning van administratieve en strafrechtelijke
sancties.

Vanuit de positie van het slachtoffer is gesteld dat de beoogde invoering van een
eigen schuldverweer dat is beperkt tot opzet of bewuste roekeloosheid in theorie een
negatieve invloed kan hebben op zijn gedrag. Dit brengt mee dat verzekering en vei-
ligheidsregulering nodig zijn om het gedrag van slachtoffer te beinvloeden. Ten aan-
zien van het verzekeringsaspect geldt dat het slachtoffer de beschikking heeft over
een breed scala aan eerste partij verzekeringen die zijn schade direct vergoeden. De-
ze sociale en particuliere verzekeraars zullen vervolgens de schade van het slacht-
offer willen verhalen op de veroorzaker (motorrijtuigbezitter) dan wel zijn aanspra-
kelijkheidsverzekeraar. Met behulp van dit regres kan de aansprakelijkheidsverze-
keraar de door hem te vergoeden schade doorberekenen in de verzekeringspremie
van de motorrijtuigbezitter (dader).

In de praktijk blijkt echter dat de controle van het morele risico en de toepassing van
premiedifferentiatie bij de sociale en particuliere verzekeraars van het slachtoffer,
hoewel wenselijk, in beginsel ontbreekt. Het slachtoffer krijgt veelal een standaard-
pakket aangeboden, waarbinnen de omvang van de premie niet wordt geindividuali-
seerd. Daarnaast speelt bij de acceptatie van een verzekeringspakket binnen de so-
ciale zekerheid het verschaffen van informarie en het bestaan van eventuele nsico-
factoren aan de zijde van het slachtoffer ook geen doorslaggevende rol. Daarbij

1890. Zie daarover hoofdstuk 12.
1891. Zie Elzas, Special Handboek, p. 26.
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moet worden aangetekend dat de sociale en particuliere verzekeringen aan de zijde
van het slachtoffer niet alleen de schade tengevolge van een verkeersongeval uitke-
ren, maar dat deze verzekeringen vaak ook dekking bieden tegen letselschade die het
eevolg is van andere ongevallen.

Omdat de controle op het morele risico van het slachtoffer binnen de sociale en par-
ticuliere verzekering ontbreekt, althans niet volledig op het verkeersgedrag kan wor-
den afgestemd, zullen andere maatregelen nodig zijn. Dit betekent dat met betrek-
lang tot de Nederlandse verkeersaansprakelijkheid zowel in het huidige systeem als
in een toekomstig stelsel ook veiligheidsregulering nodig zal zijn om het slachtoffer
tot zorgvuldig verkeersgedrag aan te zetten. Hoewel het empirisch onderzoek voor-
namelijk betrekking had op de controle van het gedrag van de dader, kan veilig-
heidsregulering ook bij potentiele verkeersslachtoffers (fietsers en voetgangers) de
ongevalsrisico's verminderen, door van hen, in sterkere mate dan tot op heden het
geval is, te eisen dat zij de verkeersregels naleven. Daarvoor is dan wel vereist dat
de sancties na een effectieve controle ook daadwerkelijk worden toegepast. De wijze
waarop bijvoorbeeld in Nederland door fietsers met het rode verkeerslicht wordt
omgesprongen, illustreert dat op dat terrein nog veel kan worden bereikt voor wat
betraft de vermindering van de veiligheidsrisico's in het verkeer. Ook voor voet-
gangers lijkt een rood verkeerslicht nauwelijks een barriere te vormen. Voorts kan
worden gewezen op het kennelijk ingeburgerde gebruik om te fietsen zonder licht.
Dit zijn voorbeelden van situaties waar potentiele slachtoffers (fietsers en voetgan-
gers) onbewust het ongevalsrisico verhogen.

Het lijkt derhalve van belang dat in het kader van de verhoging van de verkeersvei-
ligheid niet alleen de aandacht wordt gericht op de dader (autobestuurder) die via
een combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering tot zorg-
vuldig verkeersgedrag dient te worden aangezet. Ook het gedrag van potentiele ver-
keersslachtoffers moet op deze wijze worden beinvloed. Het zou immers juist in het
belang van deze potentiele verkeersslachtoffers zelf zijn om verkeersregels die voor-
alhunbescherming tot doel hebben, preventief te handhaven. w i ^ p c" r ^;

32.2.1. De resultaten van het theoretischen empirisch onderzoek "i i! , r , ; .

Wanneer, onder gelijktijdige afschaffing van het aansprakelijkheidsrecht, wordt ge-
kozen voor een verkeersverzekering aan de zijde van de eigenaar van het motor-
"jtoig, kan de controle van de zorgvuldigheid van de autobestuurder in beginsel niet
oeer worden gebaseerd op (fout)aansprakelijkheid ten opzichte van derden. Wel kan
& verkeersverzekeraar na een schadeclaim het gedrag van de verzekerde autobe-
stuurder controleren door te onderzoeken of het gedrag (verkeersovertredingen) van
de autobestuurder aanleiding geeft tot een premieaanpassing. Daarnaast zou het ook



mogelijk moeten zijn om een systeem te ontwikkelen waarbij aan de hand van straf
punten verkeersovertredingen van de verzekerde in de premie tot uitdrukking wor
den gebracht. Tenslotte zou binnen de verzekeringsvoorwaarden nadrukkelijk reke
ning moeten worden gehouden met het schadeverleden van de autobestuurder

Bij een verkeersverzekering valt de controle van de zorgvuldigheid van de niet-ee-
motoriseerden weg, omdat deze in beginsel de schade krijgt vergoed van de verzeke-
raar van het betrokken motorrijtuig. Wanneer deze schadevergoeding echter niet vol-
ledig is kunnen daarmee aan niet-gemotoriseerden prikkels worden gegeven. Omdat
bij een verkeersverzekering de aansprakelijkheid is afgeschaft, zal ook veiligheids-
regulering nodig zijn om de niet-gemotoriseerden aan te zetten tot zorgvuldig ver-
keersgedrag.

Het empirisch onderzoek met betrekking tot een vergelijking van het aansprake-
lijkheidsrecht en een no-fault verzekering in onder andere Noord-Amerika en Cana-
da heeft tot tegenstrijdige uitkomsten geleid. Daarbij kon enerzijds niet worden aan-
getoond dat van het aansprakelijkheidsrecht een preventieve werking uitgaat. Ander-
zijds is ook niet gebleken dat een no-fault verzekering, al dan niet gecombineerd met
een gedeeltelijke handhaving van het aansprakelijkheidsrecht, daadwerkelijk tot
minder verkeersongevallen heeft geleid. Dit betekent dat in de praktijk geen keuze
kan worden gemaakt tussen aansprakelijkheid en een no-fault verzekering. Bij een
keuze voor een no-fault verzekering is, als gevolg van het wegvallen van de aan-
sprakelijkheid, in ieder geval een versterkte controle van het gedrag van de verze-
kerde noodzakelijk.

3.2.2.2. De economische toetsing van de voorstellen tot 'verkeersverzekering'

De verkeersverzekering zoals deze in de Nederlandse literatuur wordt verdedigd be-
oogt een vergoeding aan verkeersslachtoffers te garanderen voor zover zij hun scha-
de niet uit eigen bron, in casu een eerste partij sociale of particuliere verzekering,
vergoed krijgen. Daarmee verschilt deze aanvullende verkeersverzekering van de
no-fault verzekering in Noord-Amerika die immers de schade van het verkeers-
slachtoffer vergoedt omdat deze veelal niet over eigen voorzieningen beschikt. De
no-fault verzekering dekt doorgaans ziektekosten en inkomensschade (een bestaans-
minimum) die in de Nederlandse context primair door de sociale zekerheid wordt
gedekt. Verder geldt dat in Noord-Amerika in veel staten een verschillend no-fault
regime van toepassing is. Dit betekent dat enige voorzichtigheid moet worden be-
tracht bij het onverkort toepassen van de resultaten van het Amerikaans onderzoek
op de voorstellen voor een aanvullende verkeersverzekering. r •-; ; - ̂

Jiff '!<> II
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De verkeersverzekering dekt ook de schade van de bestuurder van het motorrijtuig.
pit betekent dat, gezien het eerste partij karakter van deze dekking, dat de verze-
kerde bestuurder'"* voor de vergoeding van zijn schade direct onderhandelt met zijn
verkeersverzekeraar. Dit heeft het voordeel ten opzichte van een aansprakelijkheids-
verzekering dat bij de controle van het gedrag van de verzekerde bestuurder in be-
gjnsel geen rekening behoeft te worden gehouden met het gedrag van derden.

Het nadeel is dat de zorgvuldigheid van de niet-gemotoriseerde die met het verze-
kerde motorrijtuig in botsing komt niet via de verzekeringsvoorwaarden van de ver-
keersverzekering kan worden gecontroleerd. In de vorige paragraaf"'* is opgemerkt
dat binnen de sociale zekerheid in beginsel niet wordt gedifferentieerd, de schade
van het slachtoffer veelal uit verschillende bronnen wordt uitgekeerd en de sociale
en particuliere verzekeringen ook dekking verlenen tegen letsel dat niet het gevolg is
van een verkeersongeval. Daarmee krijgt de controle van de zorgvuldigheid van het
slachtoffer via de eigen verzekeringsvoorwaarden een complex karakter. :!S,H-• <

Een oplossing hiervoor is in de eerste plaats een niet volledige schadevergoeding
van het slachtoffer. Een dergelijk vooruitzicht kan aan het slachtoffer prikkels van
zorg geven. In de tweede plaats is ook hier een aanvullende strikte veiligheidsregule-
ring noodzakelijk teneinde het verkeersgedrag van niet-gemotoriseerden te beinvloe-
den. Hoewel daaromtrent geen empirisch onderzoek kon worden gepresenteerd, kan
daarbij worden gedacht aan preventieve maatregelen op het terrein van de verkeers-
veiligheid. Verkeersovertredingen van niet-gemotoriseerden kunnen, mits de contro-
le effectief is, worden bestraft met hoge boetes. Daarnaast kan aan notoire overtre-
ders bijvoorbeeld een diensrverleningsmaatregel worden opgelegd waarbij deze wor-
den geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van hun verkeersgedrag. Voorts kan
ook het onder invloed deelnemen aan het verkeer, hoewel dit misschien niet in alle
gevallen een direct gevaar voor andere weggebruikers oplevert, worden bestraft door
bijvoorbeeld inneming van het rijbewijs om de fietser en voetganger bij te brengen
dat het onder invloed deelnemen aan het verkeer niet wordt getolereerd, dan wel hen
te beschermen tegen de mogelijke gevaren die zij met hun gedrag kunnen veroorza-
ken. , . . . . . , ... ..,

'"2. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bestuurder ook de eigenaar van het motorrijtuig is, hoewel
dit in werkelijkheid niet altijd dezelfde personen zijn.

' "3 . Paragraaf3.2.1.2. > - • • o . , ; ,



3.3. SECUNDAIRE ONGEVALSKOSTEN (SCHADEVERGOEDING)

5.5. /. £en systeem van r/j/coaa«i^ra^e/y/:/ieW me/ ee« eige«

3.3.1.1. De resultaten van het theoretisch en empirisch onderzoek

In de economische theorie is gesteld dat een systeem van risicoaansprakelijkheid ee-
combineerd met een aansprakelijkheidsverzekering aan de zijde van de dader een
betere schadevergoeding aan het slachtoffer kan garanderen dan een stelsel dat uit-
gaat van foutaansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer wanneer het slachtoffer met be-
trekking tot het eigen schuldverweer in onzekerheid verkeert omtrent de zorgvuldig-
heidsnorm en derhalve een schadeverzekering zal afsluiten.

In een aantal Nederlandse studies met betrekking tot de schadevergoeding aan ver-
keersslachtoffers wordt geconcludeerd dat de directe rol van het aansprakelijkheids-
recht beperkt is.'*** Veel slachtoffers krijgen hun schade in eerste instantie uitge-
keerd van de eigen sociale en particuliere verzekeraar. Uit het Nederlands onderzoek
is gebleken dat ondanks de aanwezige eerste partij voorzieningen met name slacht-
offers die emstig letsel hebben geleden hun schade niet volledig krijgen uitge-
keerd.'®" Dit betreft dan met name de schade aan de top van het inkomen en het
smartengeld, hoewel daarover concrete cijfers ontbreken. Verkeersslachtoffers in
Nederland lijken het aansprakelijkheidsrecht dan ook voornamelijk te gebruiken in
situaties waarin zij hun schade niet (volledig) vergoed krijgen van hun sociale en
particuliere verzekeraars.

• • o v : . s T < : • • • • ! ; i i > B - " f r ^ ;•:;•..• . . . . : • :•.-••-, h f -

3.3.1.2. De economische toetsing van de (voorstellen van) verkeersaansprakelijk--
heid -

In het Nederlandse wetsvoorstel wordt de invoering van een risicoaansprakelijkheid
met een beperkt eigen schuldverweer beoogd. Een dergelijk systeem impliceert dat,
in combinatie met de aanwezige verplichte WAM-verzekering aan de zijde van de
bezitter van het motorrijtuig, aan het slachtoffer (fietser, voetganger en passagier)
een schadeloosstelling kan worden gegarandeerd. Dit effect wordt versterkt wanneer
ook rekening wordt gehouden met de aanwezige eerste partij voorzieningen aan de
zijde van het slachtoffer, waarbij tevens het regres van deze verzekeraars blijft ge-

1894. Zie hoofdstuk 10. Deze studies dateren echter uit een periode, begin jaren 70 van de vorige
eeuw, waarin de bescherming van verkeersslachtoffers via artikel 31 VWW oud (artikel

••j• v,. WVW) nog onvoldoende was uitgekristalliseerd en ten aanzien van de grondslag van verkeers-
ongevallen nog werd uitgegaan van een schuldaansprakelijkheid. . . . . . . .

1895. Zie hoofdstuk 10 voor een beschrijving van deze studies. • ' ^ *
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handhaafd.'"* In het beoogde wetsvoorstel geeft het vergoedingsargument de door-
slag omdat wordt gestreefd naar de bescherming van bepaalde groepen verkeers-
slachtoffers die daar volgens de Minister, mede gezien hun 'kwetsbaarheid' het
meeste behoefte aan hebben.'®"

De vraag of binnen een systeem van risicoaansprakelijkheid de schadevergoeding
aan het verkeersslachtoffer ook volledig zal zijn kan niet uit recent empirisch onder-
zoek worden opgemaakt. De Nederlandse studies die in het onderhavige onderzoek
ajn beschreven concluderen dat in de meeste gevallen verkeersslachtoffers hun
schade volledig vergoed krijgen maar dat met name voor verkeersslachtoffers die
ernstig letsel hebben geleden de schadevergoeding niet volledig is. Dit kan het ge-
volg zijn van het feit dat in deze studies de grondslag van de schadevergoeding een
regel van schuldaansprakelijkheid was, zodat bewijsproblemen en de eigen schuld
tot een minder dan volledige vergoeding aanleiding kunnen geven.

-!"ü-.-«: --: -.-.••>ji.

Ook in het huidige stelsel van artikel 185 WVW,"" waarin aan de motorrijtuig-
bezitter ten opzichte van het (volwassen) verkeersslachtoffer nog bepaalde venveer-
middelen (overmacht en eigen schuld) openstaan, is niet in alle gevallen een volle-
dige schadeloosstelling gegarandeerd. De voorgestelde regel van risicoaansprake-
lijkheid met een beperkt eigen schuldverweer zal ten opzichte van bijvoorbeeld het
huidige stelsel van artikel 185 WVW aan het verkeersslachtoffer in beginsel meer
zekerheid geven op een (volledige) schadeloosstelling. Hoewel sprake is van een al-
les-of-niets stelsel, waarin opzet of bewuste roekeloosheid tot een algeheel verval
van de (risico)aansprakelijkheid leidt, zal dit verweer jegens het slachtoffer in de
m e e s t e g e v a l l e n n i e t s l a g e n . ' * " •• - ••• '•;-"4'- , •• •'<••• • •• « ' '< - *» ' - • ' •••,•• ^ n ;••- >-• •.-. ^ • ;̂

De vraag of het slachtoffer binnen een stelsel van risicoaansprakelijkheid ook sneller
wordt gecompenseerd, zou in vergelijking met het huidige stelsel (art. 185 WVW) in
beginsel bevestigend kunnen worden beantwoord. Wanneer immers vaststaat dat het
motorrijtuig betrokken is bij een verkeersongeval is de aansprakelijkheid gegeven.
Binnen het stelsel van artikel 185 WVW dient nog te worden vastgesteld of aan de

1896. Op grond van deze overwegingen kan ook binnen het systeem *Van Maanen aan niet-
gemotoriseerde verkeersslachtoffers in beginsel een optimale schadeloosstelling worden gega-
randeerd.

'897. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998 ,25759 , nr. 3 , p . 2 en p. 12. <- •
1898. Zie daarover paragraaf 3 van hoofdstuk 3.
1899. Dit zal mogelijk anders zijn wanneer de plannen van Korthals worden omgezet in een concreet

wetsvoorstel. In dat geval zal het (alles-of-niets) eigen schuldverweer jegens het verkeersslacht-
offer worden bepaald door gewone roekeloosheid, zodat het slachtoffer ten opzichte van het be-
perkte verweer van opzet of bewuste roekeloosheid minder zekerheid heeft op een (volledige)
vergoeding. In het systeem 'Van Maanen' geldt dat, voor wat betreft de vraag of de schadever-
goeding aan het niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffer ook volledig is, de voetganger in begin-
sel beter af is dan de fietser, waarbij het eigen schuldverweer de schadevergoeding kan beperken.
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motorrijtuigbezitter een (beperkt) beroep op overmacht toekomt. Voorts is het ant-
woord op de vraag of sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
het slachtoffer vermoedelijk eenvoudiger vast te stellen dan de eigen schuld op basis
van artikel 6:101 BW in het huidige stelsel (art. 185 WVW). Wei kan zieh vertra-
ging voordoen bij de beoordeling van de opzet of bewuste roekeloosheid van het
slachtoffer zelf.""" De regresnemende verzekeraars zijn voor nun vordering aange-
wezen op de gewone foutaansprakelijkheid van artikel 6:162 BW, maar deze proce-
dure tussen de verzekeraars onderling, zal voor de snelheid van de schadevergoeding
van het slachtoffer zelf waarschijnlijk geen gevolgen hebben.'*"

Hoewel bij een stelsel van risicoaansprakelijkheid is dat een snellere vaststelling van
de aansprakelijkheid wordt bereuet, moet daarbij worden aangetekend dat belang-
rijke vertragingen kunnen optreden bij de vaststelling van de omvang van de schade.
Of het slachtoffer zijn schade sneller krijgt uitgekeerd dan in het huidige stelsel, is
mede afhankelijk van de discussie over de eindtoestand, periodieke uitkeringen of
een som ineens.'*^ De tijdwinst wordt derhalve geboekt bij de vaststelling van de
aansprakelijkheid; deze kan echter teniet worden gedaan door vertragingen bij de
vaststelling van de omvang van de schade.

5.5.2.

3.3.2.1. De resultaten van het theoretisch en empirisch onderzoek

Een no-fault verzekering, waarbij de aansprakelijkheid is afgeschaft en de schade
geheel via de verzekeraar van de motorrijtuigbezitter wordt geregeld, kan een opti-
male schadevergoeding van het slachtoffer, inclusief de verzekerde bestuurder zelf,
garanderen. In het empirisch onderzoek is gebleken dat een no-fault verzekering ten
opzichte van een systeem met aansprakelijkheid in beginsel meer zekerheid aan het
slachtoffer geeft op een (snellere) schadevergoeding. Daarbij moet echter worden

1900. Bij gewone roekeloosheid zal deze discussie zieh versterkt kunnen voordoen, hoewel het slacht-
offer zelf hiervan geen wezenlijke vertraging zal ondervinden. Zie TK 1998-1999, 25759, nr. 5
(H), p. 2-5; NJB, 1999, p. 1292-1293, in verband met de plannen van Korthals.

1901. In het systeem 'Van Maanen' zal de fietser geen snellere vergoeding ontvangen dan in het beoog-
de wetsvoorstel. Het beperkte overmachtsverweer aan de zijde van de motorrijtuigbestuurder en
het eigen schuldverweer in hoofde van het slachtoffer kunnen naast de vaststelling van de om-
vang van de schade voor bewijsproblemen en vertragingen zorgen. Dit geldt in mindere mate
voor de voetganger waar zieh een vertraging kan voordoen bij de vraag of deze een emstige fout
heeft begaan die de enige oorzaak was van het ongeval, hoewel dit vermoedelijk minder vertra-
ging zal geven dan het criterium van opzet of bewuste roekeloosheid in het wetsvoorstel.

1902. Zie daarover Van Dijk, VR, 1998, p. 131; Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p.
293: 'Het realiseren van slachtofferbescherming door risicoaansprakelijkheid verändert niets aan
de verhoudingsgewijs tot veel meer conflictstof aanleiding gevende vragen inzake de schade-
omvang'; Bloembergen, NTBR, 1998, p. 173-174: 'Gaat het echter wel zo goed met de afwikke-
ling van de letselschade? Als het zo goed gaat zou dan een PIV zijn opgericht?'
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opgemerkt dat het hier de siruatie in Noord-Amerika en Canada betrof. Bij afwezig-
heid aldaar van een breed stelsel van sociale voorzieningen zal een no-fault verzeke-
nng al snel tot een betere vergoeding leiden. • \-,; •••:-•• i.:;: : ^ _ i.

Uit het empirisch onderzoek in Noord-Amerika kan voorts worden opgemaakt dat in
staten met een no-fault verzekering de periode waarbinnen aan het verkeersslacht-
offer de volledige schade wordt uitgekeerd in het algemeen korter is dan in staten
met een aansprakelijkheidssysteem. Dit verschil wordt mede verklaard door het feit
dat in de meeste 'tort'-staten een regel van foutaansprakelijkheid met een gradueel
eigen schuldverweer van toepassing is. Binnen deze staten zal enkel de discussie
over de vaststelling van de aansprakelijkheid al tot vertragingen in de uitkering van
de schade leiden. De vraag of een verkeersslachtoffer in een no-fault Staat zijn scha-
de ook volledig krijgt vergoed, is afhankelijk van de omvang van de geleden schade
en de hoogte van de vergoedingslimiet. In geen enkele Amerikaanse Staat geldt een
no-fault regime waarin de aansprakelijkheid volledig is afgeschaft. De meeste Ame-
rikaanse staten hebben een systeem waarbij op basis van de no-fault verzekering de
schade tot een bepaalde limiet wordt uitgekeerd, terwijl het slachtoffer voor de ove-
rige schade (materieel en immaterieel) een aansprakelijkheidsvordering kan instel-
len. iujiu;-; u:-.>!,iT«irv\, ;jt,:>r: ,^i.-i-; ••-.TO-; woa.'fJl^-G v t

3.3.2.2. De economische toetsing van de voorstellen tot 'verkeersverzekering'

In de voorstellen voor een aanvullende verkeersverzekering zal, mede door de af-
schaftuig van de aansprakelijkheid, een schadeloosstelling aan het slachtoffer zijn
gegarandeerd. Anders gezegd, het slachtoffer heeft een grote mate van zekerheid dat
hij een vergoeding krijgt. Dit geldt evenzeer voor de bestuurder van een motorrijtuig
die schade lijdt tengevolge van een verkeersongeval. De voorgestelde aanvullende
verkeersverzekering dient voor alle verkeersdeelnemers te gelden. Daarbij komt ech-
ter niet in alle gevallen een volledige schadevergoeding aan het slachtoffer ter be-
schikking, omdat beperkingen worden gesteld aan de omvang van de vergoeding.

De vraag of een aanvullende verkeersverzekering ook tot een snellere uitkering leidt
is niet eenduidig te beantwoorden. Bij een verkeersverzekering zal geen discussie
ontstaan over de aansprakelijkheid, maar kan in beginsel direct worden overgegaan
tot vaststelling en uitkering van de schade. Dit laatste kan echter een knelpunt blij-
ven omdat in de huidige Nederlandse praktijk de vaststelling van de omvang van de
schade tot vertragingen leidt. Ook bij een verkeersverzekering ontstaan discussies
wer de eindtoestand, periodieke uitkeringen of een som ineens. Een verkeersver-
zekering heeft derhalve het voordeel boven een stelsel met aansprakelijkheid dat

snel tot de vaststelling van de omvang van de schade kan worden over-
n. Ten opzichte van het huidige stelsel van artikel 185 WVW is dit een voor-

>!• In het voorgestelde systeem van een risicoaansprakelijkheid wordt dit voordeel
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met betrekking tot de snelheid van uitkeren al minder, omdat bij dit systeem ook de
aansprakelijkheid relatief snel vaststaat.

3.4. TERTIAIRE KOSTEN (ADMINISTRATIEVE KOSTEN)

3.4.7. £en sys/eem van nsj'coaan.s/?ra£e/{/Meia' me/ een eigen icnwWverweer

3.4.1.1. De resultaten van het theoretisch en empirisch onderzoek

In de economische theorie is geconcludeerd dat een regel van risicoaansprakelijk-
heid met een absoluut eigen schuldverweer'*" hoge kosten kan meebrengen. Dit
geldt zowel voor de vestiging van de aansprakelijkheid en de beoordeling van het
eigen schuldverweer als voor de vaststelling van de schadeomvang. Daamaast is in
de theorie geconstateerd dat, uitgaande van de veronderstelling dat elk verkeerson-
geval tot een procedure leidt, een stelsel van risicoaansprakelijkheid met een abso-
luut eigen schuldverweer hoge gerechtelijke kosten heeft. In de praktijk dient dit
laatste te worden gerelativeerd omdat bij een risicoaansprakelijkheid de informatie-
kosten voor de rechter worden verlaagd. Hij behoeft immers niet meer na te gaan of
de bestuurder zorgvuldig heeft gehandeld. Vanuit slachtofferperspectief kunnen de
hoge kosten van een systeem met risicoaansprakelijkheid worden gerelativeerd, om-
dat voor hen in beginsel het vooruitzicht van een volledige schadevergoeding geldt.
Daarbij moet echter worden bedacht dat dit vanuit rechtseconomisch oogpunt niet
tot de beoordeling van de terriaire kosten behoort. > ••_•-• ,-••-..• :> -•-

Uit het empirisch onderzoek ten aanzien van Nederland en Noord-Amerika kan
worden opgemaakt dat een schadevergoedingsp'rocedure gebaseerd op het (fout)aan-
sprakelijkheidsrecht veelal een kostbare en langdurige aangelegenheid is.' In dit
verband dient te worden opgemerkt dat de betreffende procedures veelal op een
schuldaansprakelijkheid waren gebaseerd, zodat de kosten als gevolg van bewijspro-
blemen sterk kunnen oplopen. Dit geldt ook voor de vaststelling van de omvang van
de schade. Een verschil met Noord-Amerika is dat in Nederland het aantal gerech-
telijke procedures ongeveer 1% van het totaal aantal verkeerszaken bedraagt.' In
Noord-Amerika is dit percentage mede als gevolg van het ontbreken van een sociaal
vangnet aan de zijde van het slachtoffer vele malen hoger. Het relatief läge aantal
gerechtelijke procedures in Nederland betekent overigens niet dat de administratieve
kosten van de schaderegeling niet aanzienlijk kunnen zijn. Deze administratieve kos-

1903. Hierbij geldt dat het niet voldoen aan de efficiente zorgstandaard door het slachtoffer tot een al-
geheel verval van zijn aanspraken op schadevergoeding leidt. Zie daarover paragraaf 6 va

hoofdstuk 5. f 4 2 van
1904. Zie voor Nederland paragraaf 2 van hoofdstuk 10 en voor Noord-Amenka paragraai «.*

hoofdstuk 10 en paragraaf 3.2 van hoofdstuk 13. •>- • -•
1905. Notitie Verkeersaansprakelijkheid, TK, 1989-1990, 21528, nr. 1, p. 15 en p. 23.
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ten ontstaan vooral binnen de schadeafwikkeling tussen het slachtoffer zelf en de
veroorzaker (of zijn aansprakelijkheidsverzekeraar) en de regresprocedure tussen de
verzekeraar van het slachtoffer en de veroorzaker dan wel diens aansprakelijkheids-
verzekeraar.

Samenvattend kan worden gesteld dat over de relatieve kosten van een systeem van
risicoaansprakelijkheid noch vanuit de theorie, noch vanuit het empirisch onderzoek
eenduidige conclusies kunnen worden geformuleerd. In theorie leidt een regel van
risicoaansprakelijkheid tot relatief veel procedures (elk schadegeval leidt in beginsel
tot een procedure of een schikking). Hoewel daarbij de kosten van de foutbeoorde-
ling wegvallen, dient de mate van eigen schuld nog steeds te worden vastgesteld. De
empirische gegevens uit Noord-Amerika zijn niet bijzonder bruikbaar voor de Ne-
derlandse context. Enerzijds zijn de Amerikaanse data op schuldaansprakelijkheid
gebaseerd (terwijl het in Nederland juist gaat over een oordeel omtrent risico-
aansprakelijkheid) en anderzijds zijn de kosten in Noord-Amerika vermoedelijk veel
hoger omdat het aansprakelijkheidsrecht daar juist ook als sociaal vangnet voor de
slachtoffers fungeert. Dit leidt er dan ook toe dat slachtoffers in Noord-Amerika
vermoedelijk claims zullen instellen, ook in gevallen waarin de Nederlandse slacht-
offers dat niet zouden doen. '** if.-r.io r,^öiJÄ r> 4 . , : / „ , ^ , ; - i .

3.4.1.2. De economische toetsing van de (voorstellen van) verkeersaansprakelijk-
h e i d ".'-•. - . < • ; . i . ; u V ! " . A - ^ . " i r : . - , . • : • > • • . . > . • : ; • - . - . j i j r - < , > . . - , ; - i . , •::;;.: . •. .; . . •

Het Nederlandse wetsvoorstel zal voor wat betreft de vestiging van aansprakelijk-
heid vermoedelijk minder discussie geven dan het huidige stelsel (artikel 185
WVW). Toch zal de uitleg van de begrippen "betrokkenheid' en 'opzet of bewuste
roekeloosheid' door de Nederlandse rechter moeten worden vastgesteld, hetgeen
aanvankelijk additionele administratieve kosten mee kan brengen. In dit verband kan
worden verwezen naar Frankrijk, waar het Hof van Cassatie zieh 10 jaar na de in-
voering van de 'loi Badinter' opnieuw moest buigen over de uitleg van de begrippen
'implication' en 'faute inexcusable'. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat in Neder-
land meer gerechtelijke procedures gevoerd gaan worden om uitleg te krijgen om-
trem andere bepalingen van het wetsvoorstel.

Met de invoering van het Nederlandse wetsvoorstel geldt verder dat regresnemers
him vordering dienen te baseren op artikel 6:162 BW, hetgeen een achteruitgang be-
tekent ten opzichte van het huidige stelsel (artikel 185 WVW).'*" Dit zal tot een ad-
ditionele kostenstijging kunnen leiden, omdat twee procedures naast elkaar gaan lo-

1906 Zie Faure en Hartlief, NJB, 1999, p. 2007-2015 en de reactie daarop van Bergkamp, NJB, 2000,
p. 273-276.

'W. Zie daarover Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid, p. 197-216; Van Maanen,
NJB, 1998, p. 116-121.



pen, namelijk die met betrekking tot de vergoeding van het slachtoffer zelf en de
vordering van de regresnemer. Door de beoogde afschaffing van artikel 185 WVW
dient de rechter mogelijk nieuwe regeis te ontwikkelen voor de vordering van de re-
gresnemer. "°* Omdat bij een regresprocedure de belangen van het slachtoffer in be-
ginsel geen rol meer speien en er in ieder geval een strikte scheiding wordt aange-
bracht tussen de belangen van het slachtoffer en die van de regresnemer, kan bij-
voorbeeld met standaarden worden gewerkt tussen de verzekeraars underling.'** Dit
zou op termijn, met medewerking van de betrokken verzekeraars, tot een kostenbe-
sparing kunnen leiden."'"

J.4.2. £ew verfeersverzetering ' ••'•/;<;.

3.4.2.1. De resultaten van het theoretisch en empirisch onderzoek

Een zuivere no-fault verzekering is een vergoedingssysteem waarbinnen geen on-
derzoek naar de aansprakelijkheid behoeft te worden verricht. Dit leidt tot een kos-
tenbesparing ten opzichte van een aansprakelijkheidsstelsel, hoewel de schade-
afwikkeling zeker bij emstige verkeersongevallen hoge kosten mee kan brengen. Uit
het empirisch onderzoek kan worden opgemaakt dat een no-fault verzekering in
Noord-Amerika relatief gezien tot een snellere afwikkeling van de schade tegen la-
gere kosten leidt dan een systeem met aansprakelijkheid. Daarbij is echter wel het
toepasselijke no-fault stelsel van belang. Geen enkele Amerikaanse Staat kent na-
melijk een zuiver no-fault regime, terwijl de vergoedingslimieten onder de no-fault
verzekering niet overal even hoog zijn en de mogelijkheid tot het insteilen van een
aansprakelijkheidsvordering voor de geleden verkeersschade in veel staten mogelijk
b l i j f t . • • '•• ' • " • - * • • « . - • ' - • • < . . . •:; •' .• •

3.4.2.2. De economische toetsing van de voorstellen tot 'verkeersverzekering'

In de voorstellen voor een verkeersverzekering behoeft in beginsel alleen een onder-
zoek te worden verricht naar de "betrokkenheid' van het motorrijtuig. Dit leidt toteen

1908. Daarbij kan vermoedelijk aansluiting worden gezocht bij het arrest Puts/Ceha HR 15 januari
1993, NJ 1993, 568, waarin de vordering naar aanleiding van een verkeersongeval tussen een
motorrijtuig en een volwassen fietser was gebaseerd op de onrechtamtige daad van artikel 1401
BW (oud). De Hoge Raad ging op basis hiervan uit van een strenge zorgvuldigheidsnorm voor
de motorrijtuigbestuurder, waarbij verwezen werd naar het in de rechtspraak van artikel 185
WVW (artikel 31 WVW oud) ontwikkelde overmachtscriterium.

1909. Zie daarover Hartlief, VR, 1998, p. 259.
1910. Met betrekking tot de administratieve kosten geldt dat het systeem "Van Maanen' vrij kostbaar is.

De vaststelling van de aansprakelijkheid zal met name bij verkeersongevallen tussen een motor-
rijtuig en een fietser hogere kosten meebrengen dan het wetsvoorstel. In het systeem "Van Maan-
en genieten de regresnemers dezelfde bescherming als het verkeersslachtoffer zelf, hetgeen kos-
tenverlagend werkt. Zie Engelhard en Van Maanen, VR, 1999, p. 357.
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kostenvoordeel ten opzichte van het beoogde Nederlandse wetsvoorstel, waarbinnen
ook de opzet of bewuste roekeloosheid van het slachtoffer moet worden meegewo-
gen. Daar Staat tegenover dat binnen een verkeersverzekering ook uitsluitingen voor-
komen waarover discussie kan ontstaan, bijvoorbeeld in geval van opzet van de be-
stuurder. De verkeersverzekering geldt voor alle verkeersdeelnemers, dus ook voor
de inzittenden van een motorrijtuig. Dit heeft een kostenvoordeel nu de motorrijtuig-
bestuurder zijn schade van de eigen verkeersverzekeraar vergoed krijgt en hij deze
derhalve niet op een aansprakelijke wederpartij behoeft te verhalen. Hoewel ook de
afschaffing of collectivering van de regresrechten tot een kostenbesparing kan lei-
den, is dit niet typisch voor een verkeersverzekering. Een collectivering van de re-
gresrechten is namelijk ook buiten de invoering van een verkeersverzekering möge-
lijk.»"

4. Een verkeersverzekering of (risico)aansprakelijkheid? ; t

In de voorgaande economische toetsing zijn de primaire-, secundaire- en tertiaire on-
gevalskosten separaat besproken. Daarbij is gebleken dat in beginsel noch een stelsel
van risicoaansprakelijkheid met een eigen schuldverweer, noch een verkeers-
verzekering tot een minimalisering van deze ongevalskosten zal leiden. In het kader
van het onderhavige onderzoek geldt echter dat de som van de ongevalskosten moet
leiden tot een minimalisering van de maatschappelijke ongevalskosten. Dit betekent
dat de vraag moet worden beantwoord welk vergoedingssysteem leidt tot een opti-
male preventie van verkeersongevallen en een optimale compensatie van verkeers-
slachtoffers tegen zo laag mogelijke kosten.

• • ( • • • ' ' • • ' / . • - • • • - : • • • . • • • • - K - . • • • • • ' ! •
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Hoewel in de economische theorie wordt gesteld dat aansprakelijkheidsregels in het
verkeer preventieve werking kunnen hebben, heeft het empirisch onderzoek deze
Stelling niet kunnen bevestigen. Dit betekent dat vooralsnog alleen theoretische con-
clusies kunnen worden verbunden aan de werking van de Nederlandse verkeersaan-
sprakelijkheid. Daarbij kan enerzijds worden gesteld dat bij een risicoaansprakelijk-
heid met een eigen schuldverweer de zorgvuldigheid van het slachtoffer zoveel mo-
gelijk moet worden meegewogen. In de huidige en de toekomstige praktijk in Frank-
njk, Belgie en Nederland is het eigen schuldverweer in hoofde van het slachtoffer te
beperkt om aan het slachtoffer voldoende prikkels van zorg te geven.'"* Anderzijds

"U. Zie daarover Van Boom, Hartliefen Spier, Regresrechten, afschaffen, handhavcn of uitbreiden,
1996; Van Boom, Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers, p. 116-122.

"'2. De huidige Minister Korthals komt in zijn plannen voor de Nederlandse verkeersaan-
sprakelijkheid tegemoet aan voomoemde bezwaren door de aansprakelijkheid niet pas te laten
vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid doch reeds bij gewone roekeloosheid. Zie TK
1998-1999, 25759, nr. 5 (H), p. 2-5; NJB, 1999, 1292-1293.
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kan ook worden betoogd dat met het Nederlandse wetsvoorstel een stap wordt gezet
in de richting van afschaffing van de aansprakelijkheid. Mede door de aanwezieheid
van de verplichte WAM-verzekering die de schade aan het slachtoffer uitkeert, heeft
het wetsvoorstel nog de schijn van aansprakelijkheid. In werkelijkheid kan worden
beredeneerd dat de betrokkenheid van het motorrijtuig reeds de aansprakelijkheid
vestigt en alleen de opzet of bewuste roekeloosheid van het slachtoffer, dat strikt
moet worden uitgelegd, aan de motorrijtuigbestuurder een soort overmachtsverweer
geeft om aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen. _.

Het voorgaande brengt mee dat een motorrijtuigbestuurder bijna absoluut aansprake-
lijk is voor de schade van de niet-gemotoriseerde. Dit heeft tot gevolg dat de zorg-
vuldigheid van de bestuurder toch tot zijn aansprakelijkheid voor de schade van het
slachtoffer zal leiden. De bestuurder heeft echter nog wel een prikkel om zijn eigen
verwachte kosten te minimaliseren. Verder wordt ook de rol van de WAM-verzeke-
raar, die de schade van het slachtoffer uitkeert, belangrijker teneinde de controle van
het gedrag van de motorrijtuigbestuurder te waarborgen. Voor de niet-gemotoriseer-
den geldt in beginsel dat zij geen prikkels van zorg gebaseerd op het aansprakelijk-
heidsrecht hebben. Daarmee wordt de rol van de veiligheidsregulering belangrijker
om de niet-gemotoriseerden tot zorgvuldig gedrag in het verkeer aan te zetten. Daar-
bij kan worden gedacht aan de strafrechtelijke en administratieve handhaving van
verkeersregels. Dit kan echter tot hoge kosten leiden, die mogelijk niet opwegen te-
gen een verbetering van het gedrag van de niet-gemotoriseerden dan wel een ver-
mindering van het aantal verkeersongevallen. Een dergelijke handhaving kan mis-
schien wel bijdragen aan een bewustwordingsproces bij de niet-gemotoriseerden.
Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is. Een alternatief is
om bij de vaststelling van de aansprakelijkheid en de schadevergoeding het gedrag
van het slachtoffer een rol te laten spelen. Overtreding van verkeersregels zal dan tot
een vermindering van de schadevergoeding moeten leiden.

Wanneer wordt gekozen voor een verkeersverzekering onder afschaffing van de aan-
sprakelijkheid, zal de preventie in beginsel van de verzekeringsvoorwaarden moeten
uitgaan althans voor de bestuurder/inzittenden. De niet-gemotoriseerden krijgen nun
schade vergoed van de verkeersverzekeraar van het betrokken motorrijtuig, zodat
voor hen veiligheidsregulering, handhaving van verkeersregels, van belang is om
hun zorgvuldigheid te bevorderen. Hoe dit laatste uitpakt is nog een vraag. In het on-
derhavige onderzoek was geen empirisch materiaal voorhanden waaruit de invloed
van veiligheidsregulering met de daaraan verbünden sancties op het gedrag van niet-
gemotoriseerden kon worden afgeleid. In de literatuur wordt gepleit voor meer con-
trole op de naleving van verkeersregels, met name bij jonge fietsers en voetgan-
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gers.'"^ In dat kader wordt genoemd het opleggen van hoge boetes bij het rijden
door rood licht, gekoppeld aan een hoge pakkans.'"'*

Empirisch onderzoek met betrekking tot het gemotoriseerde verkeer heeft uitge-
wezen dat handhaving van veiligheidsregulering en het opleggen van sancties tot
neer veiligheid en zorgvuldigheid en tot een vermindering van het aantal verkeers-
ongevallen leidt."" Soortgelijk empirisch onderzoek zal ook ten aanzien van niet-
gemotoriseerden dienen te worden verricht, waarbij moet worden onderzocht wat,
rekening houdend met de handhavingskosten, het effect is van bepaalde maatregelen
op het verkeersgedrag van niet-gemotoriseerden. Fietsers rijden door rood licht,
maar blijven zij dit ook doen wanneer zij voor overtreding van deze verkeersregel
een (hoge) boete krijgen opgelegd? Wat is bijvoorbeeld het effect van het opleggen
van een sanctie voor het dronken op de fiets zitten, die daarin bestaat dat het rijbe-
wijs of de fiets zelf in beslag wordt genomen?

4 . 2 . C O M P E N S A T I E • <•-•; - v . i ' . > > . ' . ; m ;-.y V» ; j ' ;.>: .1 i o x > W . ..;,.'

Wanneer de nadruk ligt op de compensatie van verkeersslachtoffers Staat het Neder-
landse wetsvoorstel met een bijna absolute aansprakelijkheid garant voor een opti-
male vergoeding van het slachtoffer. De vraag of het slachtoffer ook daadwerkelijk
wordt gecompenseerd is echter afhankelijk van een aantal factoren, waarbij met na-
me moet worden gedacht aan het optreden van vertragingen met betrekking tot de
wijze van uitkering van de schade, de discussie over de omvang van de schade en de
bepaling van de eindtoestand.

Een verkeersverzekering heeft ten opzichte van een aansprakelijkheidsregime het
voordeel dat in beginsel het enkele feit dat het motorrijtuig schade heeft doen ont-
staan, meebrengt dat de verzekering tot uitkering komt. Vertraging kan ontstaan bij
de vaststelling van de omvang van de schade en de bepaling van de eindtoestand.
Teneinde de premie voor een verkeersverzekering niet te hoog te laten worden, die-
nen beperkingen te worden gesteld aan de omvang van de uit te keren schade. Dit is
een nadeel ten opzichte van een aansprakelijkheidsregime, omdat vergoedingslimie-
ten ertoe leiden dat het slachtoffer in beginsel geen volledige schadevergoeding
frijgt. De vraag is echter of dit in de praktijk ook werkelijk het geval is. Amerikaans
onderzoek heeft immers uitgewezen dat de meeste slachtoffer onder een no-fault
verzekering hun schade, mits deze niet een hoge omvang had, volledig lcregen ver-
goed. Voorts geldt dat de verkeersverzekering in de Nederlandse voorstellen vooral

"13. ANWB, VR, 1998, p. 35: 'Handhaving van verkeersregels en educatie dienen zo vroeg mogelijk

hand in hand te gaan'.

'"<• Kremer, Hennekam en Van der Harst, VR, 1998, p. 293. . . . .

'"5- Zie daarover hoofdstuk 12. *6 •' V •: -.



een aanvullend karakter heeft bovenop de aan de zijde van het slachtoffer aanweziee
voorzieningen.

4.3. ADMINISTRATIEVE KOSTEN .<-,• - ,<;j - : -^ ; . :RS v T. ^ ,^v

Bij de keuze tussen een stelsel van risicoaansprakelijkheid met een beperkt eigen
schuldverweer versus een verkeersverzekering zijn tenslotte ook de uitvoeringskos-
ten van belang. Voor beide Systemen geldt dat de afwikkeling van de schade tot kos-
ten leidt, die sterk kunnen oplopen in verband met de discussie over de omvang van
de schade en de bepaling van de eindtoestand. a -i. ., i •:.»,

Het voorgestelde systeem van risicoaansprakelijkheid met een beperkt eigen schuld-
verweer heeft hoge uitvoeringskosten. Niet alleen de discussie over de 'betrokken-
heid', de 'opzet of bewuste roekeloosheid' en de vaststelling van de schadeomvang
kan tot hoge kosten leiden. Ook de keuze om regresnemers te laten ageren op basis
van artikel 6:162 BW zal aanvankelijk tot een kostenstijging leiden. Daarbij ontstaat
tevens een tweedeling in het aansprakelijkheidsrecht met enerzijds de afwikkeling
van de schade van het slachtoffer zelf en anderzijds de beoordeling van de vordering
van de regresnemer."'* Bij de laatste kan standaardisatie mogelijk tot een kostenbe-
s p a r i n g l e i d e n . .• •*; ;•. .•-• .* .* : . ' iai,- • j u r g « « * •!<„• io=: nrj^s, :- v*n-^«v •

Bij een verkeersverzekering behoeft in beginsel alleen maar onderzoek te worden
verricht naar de betrokkenheid van het motorrijtuig bij het ongeval, hetgeen tot een
serieuze kostenbesparing kan leiden. Bij een verkeersverzekering is de discussie
echter niet beperkt tot de betrokkenheid van het motorrijtuig bij het verkeersongeval,
maar kan ook betrekking hebben op de vraag in hoeverre bepaalde uitsluitingen van
toepassing zijn. Essentieel voor een verkeersverzekering is immers dat de voorwaar-
den voor dekking (behoudens ingrijpen door de wetgever) in de verzekeringspolis
wordt bepaald. De wetgever kan wettelijk ingrijpen bij een verkeersverzekering door
bijvoorbeeld de voorwaarden te regelen waaronder een verkeersverzekeraar dekking
dient te verlenen. Daarbij zou kunnen worden bepaald dat bepaalde uitsluitings-
gronden niet aan het slachtoffer kunnen worden tegengeworpen. Dit beperkt het pro-
bleem van de administratieve kosten, maar lost het niet helemaal op. De uitsluiting
kan immers nog steeds een rol speien wanneer de verzekeraar weliswaar het slacht-
offer diende te vergoeden, maar vervolgens regres neemt op zijn verzekeringnemer.

Er dient voorts nog met een ander aspect van de administratieve kosten rekening te
worden gehouden. Bij de onderhavige analyse werd er namelijk steeds vanuit ge-
gaan dat de wetgever niet met een bestaande situatie te maken zou hebben, maar kan

1916. Zie daarover Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid, p. 197-216 en Van Maa-

nen.NJB, 1998, p. 116-121.
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kiezen welk stelsel hij zou invoeren met het oog op de verhoging van de sociale
welvaart. In Nederland heeft de wetgever bij de invoering van een bepaald regime,
steeds met een bestaande situatie te maken. Dat brengt mee dat de hervorming van
het bestaande stelsel (van aansprakelijkheid) naar een verkeersverzekering niet zon-
der invoeringskosten zal verlopen. Deze kosten kunnen op korte termijn zeer hoog
ajn, hoewel terzake onmogelijk een concrete inschatting kan worden gemaakt. Dit
kan de wetgever er wellicht van weerhouden een systeem van verkeersverzekering
in te voeren. Daar staat tegenover dat ook met de lange termijnvoordelen rekening
dient te worden gehouden. Het is mogelijk dat de voordelen op het terrein van een
effectievere compensatie en een reductie van de overige administratieve kosten op
lange termijn zo hoog zijn dat deze de invoeringskosten op korte termijn overstijgen.
Derhalve dient ook naar de lange termijneffecten te worden gekeken, omdat anders
de discussie over de invoeringskosten elke wijziging onmogelijk zou maken. Dat
geldt overigens niet alleen bij de invoering van een verkeersverzekering, maar bij
elk voorstel tot een ingrijpende wijziging van de geldende wetgeving.""

4.4. R E G R E S R E C H T E N EN V E R Z E K E R I N G S P R E M I E S .•>•>•-? '•_. ••••'if;/ *'..*.• -.at. , - o r . <

In het Nederlandse wetsvoorstel is ervoor gekozen de regresnemer in het vervolg te
laten ageren op basis van artikel 6:162 BW, opdat de regresnemers niet langer de be-
scherming genieten van artikel 185 WVW en ook niet profiteren van de bescher-
ming van de verkeersslachtoffers zelf in het wetsvoorstel. Daarnaast kan worden
gewezen op de uitbreiding van de regresrechten naar de volksverzekeringen.""

In de Memorie van Toelichting wordt bij een stelsel van risicoaansprakelijkheid een
stijging van de WAM-premie met 23-30% voorspeld. Deze stijging is gebaseerd op
een schatting van de toename van de schadelast wanneer de bescherming van ver-
keersslachtoffers, met uitzondering van de bestuurders van een motorrijtuig, in het
voorstel wordt uitgebreid. De vraag is of daarbij rekening is gehouden met het feit
dat de regresnemers hun vordering dienen te baseren op artikel 6:162 BW. Dit zou
namelijk ook kunnen betekenen dat, ondanks de uitbreiding van het regres naar de
volksverzekeringen, de premies dalen, ook al omdat volgens de Memorie van Toe-
lichting 95% van de regresacties betrekking heeft op ongevallen in het verkeer.""
Tenslotte wordt de schade van de bestuurders van een motorrijtuig bewust buiten de
bescherming van het wetsvoorstel gehouden. Naar de mening van de Minister kan

"17. Zie Frenk, NJB, 1999, p. 1547-1554, voor een beschrijving van de 'ingrijpende' gevolgen van
een overstap van het aansprakelijkheidsrecht naar een directe schadeverzekering.

'"8. Zie daarover onder anderen Janssen, VA, 1997, p. 155-162 en paragraaf 6.1 van hoofdstuk 3.
"19. Zie daarover Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 14-15 en p. 30.
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daarmee de premiestijging beperkt blijven,"*' maar deze bedraagt desondanks 23-
30%.

ovwii •ab ifib s-jiTi 'anari !fi-1 . f : ,w> -• -:'!bjjii. i^nn-iu^d .
Bij de invoering van een stelsel waarin ook de motorrijtuigbestuurders onder alle
omstandigheden hun personenschade vergoed krijgen, hetzij via een risicoaanspra-
kelijkheid, hetzij via een verkeersverzekering zullen de verzekeringspremies met 35-
40% stijgen. Gecombineerd met de uitbreiding van het regres (premietoename 9-
17%) leidt dit tot een premiestijging van 44-57%."*' De vraag is of deze premie-
stijging tengevolge van de invoering van een verkeersverzekering wel zo hoog is als
in de Memorie van Toelichting bij het Nederlandse wetsvoorstel wordt beweerd. De
daarin genoemde premiestijging is enerzijds gebaseerd op schattingen met betrek-
king tot de toename van de WA-schadelast en anderzijds op de veronderstelling dat
de schade van de bestuurder onder de dekking van de in te voeren verkeersverzeke-
ringvalt. j.,.w~—>.;—.—.

In de voorstellen voor een verkeersverzekering geldt deze voor alle verkeersdeelne-
mers, dus ook voor de bestuurders van een motorrijtuig, zodat de premiestijging ten
opzichte van het huidige stelsel (art. 185 WVW) aanzienlijk is. Deze premiestijging
kan worden beperkt wanneer de vergoeding van de inkomensschade en het smarten-
geld worden gelimiteerd. In de ideeen van Bloembergen en Van Wassenaer dient de
invoering van een verkeersverzekering ook gepaard te gaan met een totale afschaf-
fing van het regres. Met name Bloembergen heeft zieh in verscheidene geschriften
een groot tegenstander van regres getoond. Het gaat hier naar zijn mening slechts
om een zinloos 'rondpompen van geld' zonder enig compenserend voordeel. Toch
ziet Bloembergen zelf ook in dat een pleidooi voor een afschaffing van regres-
rechten politiek gevoelig ligt omdat regresnemers, in de woorden van Bloembergen,
deze 'duiten' niet willen missen."" Daar komt bij dat een pleidooi voor een afschaf-
fing van regres, zoals hierboven werd toegelicht, haaks staat op de tendens in de
wetgeving om het aantal regresrechten juist uit te breiden. Een alternatief voor een
(politiek onhaalbare) afschaffing van regresrechten zou een collectivering van het
regres kunnen zijn. Dit heeft immers het voordeel dat wel een verschuiving van de
schadelast plaatsvindt, derhalve een correcte kostenallocatie,"" terwijl anderajds^de
hoge administratieve kosten van het individuele regres kunnen worden vermeden.

1920. Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998,25759, nr. 3, p. 14-15. " _ -
1921. Dit blijkt uit berekeningen van het Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van

Verzekeraars. Zie Memorie van Toelichting, TK, 1997-1998, 25759, nr. 3, p. 14-15.

1922. Zie daarover Bloembergen, NTBR, 1998, p. 170: 'Polirieke realiteit botst met de juridische ratio-

naliteit'.
1923. Zie Van Maanen en Nelissen, in Verkeersaansprakelijkheid, p. 212. • • ' • ' • " ._
1924. Zie over de voordelen van collectivering van regres: Faure, in Regresrechten, afschaffen,

haven of uitbreiden, p. 60-69.
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5. Cooclusie en aanbevel ingen ' ^ü/'">'i«&(t5i*..^jyj,i-viMfc?jrjwK5

In de meeste Europese landen is de laatste decennia het aantal verkeersongevalien en
verkeersslachtoffers ondanks de toename van het aantal auto's relatief sterk ge-
daald."" Dit is mede het gevolg van een groot aantal fysieke (veiliger (snel) wegen)
en wetgevende maatregelen die in de betreffende landen zijn ingevoerd met het doel
de verkeersveiligheid te bevorderen. "** De vraag welke van deze maatregelen con-
creet aan de vermindering van het aantal verkeersongevallen heeft bijgedragen is
moeilijk te beantwoorden. Ook de invoering van een bepaald systeem voor de ver-
goeding van verkeersschade zal bij de daling een rol kunnen hebben gespeeld, maar
een rechtstreeks verband met de vermindering van het aantal verkeersongevallen is
nog niet empirisch vastgesteld. De empirische studies waarin een causaal verband
tussen bepaalde maatregelen en een daling van het aantal verkeersongevallen wel
wordt aangetoond hebben vooral betrekking op de veiligheid in de auto, de auto-
veiligheidsgordel en de airbag, en het effect van administratieve en strafrechtelijke
sancties in het verkeer, zoals bij het rijden onder invloed.""

In het onderhavige onderzoek stond de vraag centraal welke combinatie van aan-
sprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering kan leiden tot een optimale pre-
ventie en compensarie van verkeersongevallen tegen zo laag mogelijke kosten. Bin-
nen het kader van deze probleemstelling is geconcludeerd dat van het aansprake-
lijkheidsrecht sec in theorie een preventieve werking op het gedrag van dader en
slachtoffer kan uitgaan, maar dat deze veronderstelling niet empirisch kon worden
bevestigd voor wat betreft de dader en niet kon worden beantwoord ten aanzien van
de positie van het slachtoffer. Dit leidt tot de conclusie dat meer empirisch onder-
zoek noodzakelijk is om de preventieve werking van aansprakelijkheidsregels in het
verkeer te kunnen vaststellen.

In het beschreven empirisch onderzoek is niet alleen gebleken dat de rol van het aan-
sprakelijkheidsrecht binnen de preventie van verkeersongevallen onzeker is, maar
ook dat de rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de compensatie van verkeers-
slachtoffers is verwaterd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen invloed
van verzekeringen. Verzekeringen zijn in Nederland inmiddels dermate wijdverbreid
dat deze een centrale plaats hebben ingenomen dan wel behoren in te nemen met be-
trekking tot preventie van verkeersongevallen en de vergoeding van verkeers-
slachtoffers. In het onderhavige onderzoek is daarbij betoogd dat verzekeringsvoor-
waarden van invloed kunnen zijn op het verkeersgedrag. Uit het empirisch onder-
zoek kon echter niet worden opgemaakt dat autoverzekeraars een economisch juiste

'"25. Zie voor een cijfermatig overzicht hiervan paragraaf 2 van hoofdstuk9. T< •*:'• »;•'. «. *v»
"26. Zie daarover het SER-advies d.d. 15 Oktober 1999, p. 36-41, waarin tevens een schets wordt ge-

geven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
"27. Zie daarover hoofdstuk 12. - • ; • - - , . . . , . . . . „.„„.- . r,



premiedifferentiatie toepassen. Ook kon geen causaal verband worden aange-
toond tussen verzekeringsvoorwaarden en de invloed daarvan op het verkeersgedrag
dan wel de vermindering van het aantal verkeersongevallen. Dit betekent dat ook op
het terrein van de verzekering meer empirisch onderzoek noodzakelijk is.

Uit het voorgaande volgt dat in het kader van de preventie en de compensatie niet
duidelijk is of met een combinatie van aansprakelijkheid en verzekering een opti-
maal resultaat wordt bereikt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is additioneel
onderzoek noodzakelijk. Op basis van de onderzoeksresultaten zal veiligheidsregule-
ring daarbij een belangrijke (aanvullende) rol dienen te vervullen. Uit empirisch on-
derzoek is immers gebleken dat bepaalde veiligheidsmaatregelen van invloed zijn op
de vermindering van het aantal verkeersongevallen. Dit onderzoek had echter voor-
namelijk betrekking op de gedragingen van de automobilist en niet op die van de
fietser of voetganger. ook hier geldt dat aanvullend empirisch onderzoek noodzake-
lijk is om de invloed van veiligheidsregulering (administratieve en strafrechtelijke
sancties) op met name het gedrag van niet-gemotoriseerden te kunnen bepalen.
Naast onderzoek naar de daadwerkelijke (niet-)naleving van de verkeersregels door
fietsers en voetgangers, kan ook worden onderzocht of nieuwe regelgeving op het
terrein van de schadevergoeding waarin fietsers en voetgangers verregaand worden
beschermd een negatieve invloed heeft op him verkeersgedrag. Wordt er meer door
rood licht gereden of gelopen, zo ja dan zal via het administratieve- en strafrecht de
nadruk moeten liggen op meer controle en het opleggen van sancties.

Op basis van de conclusies van het onderhavige onderzoek en de toetsing aan de Ne-
derlandse verkeersaansprakelijkheid kan worden geconcludeerd dat bij de uiteinde-
lijke keuze voor een bepaald vergoedingsstelsel met vele juridische, economische en
politieke factoren rekening moet worden gehouden. Binnen de Nederlandse (juridi-
sche) discussie ligt vooral de nadruk op de compensatie (bescherming) van verkeers-
slachtoffers. Daarbij wordt enerzijds gepleit voor een stelsel van een verkeersverze-
kering."^ Anderzijds wordt vastgehouden aan de aansprakelijkheid als grondslag
voor de vergoeding van verkeersschade.

Van groot belang is dat bij de uiteindelijke keuze voor een stelsel van verkeersaan-
sprakelijkheid (verder) onderzoek noodzakelijk is. Het onderhavige onderzoek heeft
bijvoorbeeld geen duidelijkheid kunnen geven omtrent de daadwerkelijke rol van het

1928. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het huidige bonus-malus systeem bij autoverzekerin-
gen niet de juiste financiele prikkels aan de verzekerde autobestuurder geeft om zieh in het ver-
keer zorgvuldig te gedragen. Zie paragraaf 4.3.3 van hoofdstuk 11.

1929. Zie daarover bijvoorbeeld: C.C. van Dam, VR, 1997, 358; Hartlief, in Verkeersaansprakelijk-
heid, p. 187-192; Elzas, Special Handboek, p. 17-18, p. 23-24 en p. 44-45; ANWB.VR, 1998.P-
33-34; Hartlief, RM Themis, 1999, p. 52-53. ~y«asr.-

1930. Zie Van Maanen en Engelhard, VR, 1999, p. 135-139. , ( * ,
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aansprakelijkheidsrecht in het verkeer, de preventieve werking van de verzekerings-
voorwaarden en de invloed van veiligheidsregulering op het gedrag van niet-gemo-
toriseerde verkeersdeelnemers. Met betrekking tot de vergoeding van verkeersscha-
de in Nederland dateert het laatste grootschalig gerichte onderzoek alweer uit
1973.'"' In Noord-Amerika en Canada zijn in dat verband reeds een aantal uitge-
breide studies op het terrein van de verkeersaansprakelijkheid versehenen."" Naast
de schadevergoeding in het verkeer zelf wordt in deze studies bijvoorbeeld ook een
vergelijking gemaakt tussen verschillende vergoedingsstelsels.

Met betrekking tot de Nederlandse situatie moet een dergelijk grootschalig onder-
zoek ook mogelijk zijn, hetgeen wel de medewerking c.q. samenwerking vraagt van
een groot aantal betrokken instanties. Daarbij kunnen naast de eerder genoemde pre-
ventieve aspecten ook bijvoorbeeld de concrete gevolgen van een bepaald ver-
goedingsstelsel voor de verzekeringspremie worden berekend. Verder kan aandacht
worden besteed aan de schadevergoedingsprocedure, de invloed van het regres hier-
op, de belasting van de rechterlijke macht en de omvang van de uitgekeerde schade.

Het onderhavige onderzoek heeft aangetoond dat alleen met behulp van een grondig
statistisch en empirisch onderzoek naar de aansprakelijkheid, de verzekering en de
veiligheidsregulering in het verkeer het juridische, het economische maar vooral ook
het politieke verkeersdebat op een juiste wijze kan worden gevoerd. In een dergelijk
debat dient met name vanuit preventief oogpunt een gecombineerde toepassing van
aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering tot uitgangspunt te worden
genomen. Dit onderzoek heeft immers aangetoond dat voomoemde juridische instru-
menten niet separaat kunnen worden bediscussieerd, zij beinvloeden elkaar. Bij de
keuze voor een stelsel met aansprakelijkheid en verzekering is kermis nodig van de
preventieve werking van aansprakelijkheidsregels en van de rol van verzekeringen
op preventief en compensatoir vlak. Een preventieve werking van aansprakelijk-
heidsregels kan niet worden bereikt zonder de invloed van de verzekeringsvoorwaar-
den daarbij te berrekken. Veiligheidsregulering (administratieve en strafrechtelijke
sancties) tenslotte, is van belang daar waar de preventieve werking van de markt van
aansprakelijkheid en verzekering niet tot een optimaal resultaat leidt.

"31. Bloembergen en Van Wersch, Verkeersslachtoffers en hun schade, 1973; Bloembergen e.a.,
Duizend botsingen, 1972. In Nederland zijn pas recent het Nationaal Platform Personenschade
(NPP) en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PFV) opgericht die mede tot
doel hebben om onderzoek te verrichten naar de schadevergoeding in het verkeer. Verder kunnen
in het kader van de verkeersveiligheid ook de onderzoeksrapporten van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) worden genoemd.

1932. Bijvoorbeeld: Osbome Commission, Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensa-
tion in Ontario, 1988; Ontario Law Reform Commission, Report on Compensation for Personal
Injuries and Death, 1987; U.S. Department of Transportation, Comepnsating Auto Accident Vic-
tims, 1985; The Rand Corporation, Automobile Accident Compensation, Volume I-IV, 1985.
Deze studies zijn in hoofdstuk 13 aan de orde geweest.
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Dit boek is een verslag van een onderzoek dat is verricht naar verkeersongevailen.
De centrale vraag daarbij is welke combinatie van aansprakelijkheid, verzekering en
veiligheidsregulering leidt tot een optimale preventie van verkeersongevallen en een
optimale compensatie van verkeersslachtoffers tegen zo laag mogelijke kosten. Pre-
ventie heeft daarbij betrekking op de economische doelstelling van minimalisering
van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen. Compensatie ziet op de
mag hoe verkeersslachtoffers schadeloos kunnen worden gesteld. Met dit onder-
zoek is beoogd een additionele bijdrage te leveren aan de Nederlandse discussie om-
trent de verkeersaansprakelijkheid door naast compensatie ook preventie en kosten
centraal te stellen.

Aan de hand van een opsomming van en een toelichting op de
knelpunten binnen de huidige Nederlandse verkeersaansprakelijkheid wordt het be-
lang van het onderzoek aangegeven. Verder wordt de probleemstelling toegelicht en
worden de methode en indeling van het onderzoek gepresenteerd.

De probleemstelling wordt uitgewerkt aan de hand van een positiefrechtelijke analy-
se (deel I) en een rechtseconomische analyse (deel II), die samen met een empirische
analyse van het economisch model (deel III) de basis vormt voor de toetsing van het
positieve recht en aanverwante voorstellen (deel IV). In de positiefrechtelijke analy-
se wordt, naast de Nederlandse verkeersaansprakelijkheid, in een rechtsvergelijkend
perspectief aandacht besteed aan de verkeersaansprakelijkheid in Frankrijk en Bel-
gie. In de rechtseconomische analyse wordt aan de hand van het economisch model
van het ongevallenrecht onderzocht op welke wijze het recht de gedragingen van de
bij een verkeersongeval betrokken partijen kan bei'nvloeden. Daarbij wordt nagegaan
of de juridische instrumenten uit de probleemstelling in theorie van invloed kunnen
zijn op de preventie en compensatie van verkeersongevallen. Aangezien het van be-
lang is om de theoretische conclusies van de rechtseconomische analyse te toetsen
aan de praktijk, wordt vervolgens kritisch aandacht besteed aan het empirisch onder-
zoek dat op het terrein van het verkeersongevallenrecht is verricht. Op deze wijze
kan worden beoordeeld of het recht, in de vorm van aansprakelijkheidsregels, verze-
keringsvoorwaarden en veiligheidsregulering, ook daadwerkelijk van invloed is op
het verkeersgedrag en het aantal verkeersongevallen.

: D e p o s i t i e f r e c h t e l i j k e a n a l y s e . £:•-•.'•;?.• . -v: ••*•..•->.>

/. In Frankrijk is sinds 1986 de ioi Badinter' van kracht. Met deze bij-
zondere wet wordt onder andere een risicoaansprakelijkheid gevestigd op de bezitter
of houder van een motorrijtuig voor de schade van de fietser, voetganger en pas-

r. Is de betrokkenheid van het motorrijtuig bij een verkeersongeval vastgesteld
is de aansprakelijkheid van de motorrijtuigbezitter gegeven. Een beroep op de



eigen schuld (Taute inexcusable') van het slachtoffer is niet mogelijk, tenzij de
schuld onverschoonbaar is en als enige oorzaak van het ongeval kan worden aanee
merkt. Personen beneden de 16 jaar, personen boven de 70 jaar en personen die voor
het ongeval reeds 80% invalide waren, worden altijd volledig schadeloos gesteld
Voor alle slachtoffers geldt dat bij een opzettelijke fout de vergoedingsplicht vervalt
Als gevolg van de ruime uitleg van de 'betrokkenheid' en een strikte uitleg van de
'faute inexcusable' door het Franse Hof van Cassatie, heeft de grondslag van de 'loi
Badinter' zieh ontwikkeld van een aanvankelijke risicoaansprakelijkheid met een
eigen schuldverweer naar bijna absolute aansprakelijkheid voor de bezitter van een
motorrijtuig. De bestuurder van een motorrijtuig is voor de vergoeding van zijn
schade aangewezen op een regel van foutaansprakelijkheid. Hierbij wordt voor de
eigen 'faute' van een slachtoffer-bestuurder een objeetief criterium gehanteerd,
waardoor hij niet geheel van schadevergoeding verstoken blijft.
Een belangrijk aspect van de 'loi Badinter' is de verplichte transactieprocedure,
waarbij de verzekeraar verplicht is om binnen 8 maanden na het ongeval aan het
slachtoffer dat lichamelijke schade heeft geleden een definitief aanbod tot schade-
vergoeding (i'offre d'indemnite') voor te leggen. Hoewel met de 'loi Badinter' de
vergoeding van niet-gemotoriseerde verkeersslachtoffers is verbeterd, blijkt in de
praktijk dat de schadevergoeding, ondanks de verplichte transactieprocedure, niet
veel sneller wordt uitgekeerd. , ^ , _ , „ ; ^ , „ ; , , ^ ^ , ... ,, ,,,,, ,.

Met betrekking tot de regresprocedure is naast de ioi Badinter' ook het tussen socia-
le- en motorrijtuigverzekeraars gesloten 'Protocole d'Accord' (dat is aangepast aan
de termijnen van de ioi Badinter') van toepassing. Deze regeling uit 1983 heeft be-
trekking op een vereenvoudigde afhandeling van individuele regresdossiers volgens
een vaste procedure met een geheel eigen karakter. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van een abstract baremastelsel, waarbinnen de omvang van de schadevergoeding
wordt berekend aan de hand van standaarden ten aanzien van aansprakelijkheid, let-
selschade en eventuele kosten. , , .,, . . . . . , . , , „ ,,;,

2 In Belgie is de wet van 13 april 1995 van belang die op 1 juli 1995 van
kracht is geworden. Deze wet, die veelal wordt aangeduid als de 'artikel 29bis
WAM-regeling', omvat de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersonge-
vallen, in het bijzonder de zogenaamde zwakke verkeersdeehiemers, zijnde fietsers,
voetgangers en passagiers. De aansprakelijkheid voor de schade van deze slachtof-
fers rust op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder of houder van het
betrokken motorrijtuig.

Tot aan de invoering van deze regeling werd in Belgie' de aansprakelijkheid en de
schadevergoeding naar aanleiding van een verkeersongeval geregeld door artikel
1382 BW. Het verkeersslachtoffer diende de veroorzaker van de schade aan te spre-
ken op grond van onrechtmatige daad. Het slachtoffer moest de schuld van de ver-
oorzaker en het causaal verband tussen de fout en de schade aantonen. Het enkeie
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feit dat door een bepaald risico, bijvoorbeeld autorijden, schade werd veroorzaakt,
leverde daarbij nog geen bewijs van een fout op. De schadeveroorzaker kon een be-
roep op overmacht doen en eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer kon leiden
tot een overeenkomstige vermindering van de schadevergoeding. Fietser en voetgan-
ger en de bestuurder van een motorrijtuig werden als min of meer gelijkwaardige
verkeersdeelnemers beschouwd. .;< < 3fciai*Ä*-iav hu

Sinds 1995 geldt dat de bezitter van een motorrijtuig via zijn aansprakelijkheidsver-
zckering in bijna alle gevallen veranrwoordelijk wordt gehouden voor de schade van
de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer. De bestuurder van een motorrijtuig is
voor de vergoeding van zijn schade aangewezen op de foutaansprakelijkheid van ar-
tikel 1382 BW, de beschikbare sociale verzekeringen en eventueel zelf af te sluiten
schadeverzekering.
Artikel 29bis WAM is grotendeels gebaseerd op en geinspireerd door de Franse ioi
Badinter'. Ook in de Belgische regeling nemen de begrippen 'betrokkenheid' en
'onverschoonbare fout' een centrale plaats in, waarbij voor een uitleg wordt verwe-
zen naar de jurisprudence van het Franse Hof van Cassatie. Met betrekking tot de
onverschoonbare fout is Belgie begin 2001 wettelijk nog een stap verder gegaan dan
de Franse 'loi Badinter', door te bepalen dat alleen verkeersslachtoffers die het on-
geval en zijn gevolgen hebben gewild (zelfmoord) geen beroep kunnen doen op de
bescherming van artikel 29bis. Daarmee is deze regeling vanuit het oogpunt van
slachtofferbescherming verder geperfectioneerd en is in feite een verkeersverzeke-
ring voor de schadevergoeding van zwakke weggebruikers gecreeerd.

3. Het uitgangspunt binnen de Nederlandse verkeersaansprakelijkheid is
dat de schade tengevolge van een verkeersongeval wordt vergoed op basis van de
schuldaansprakelijkheid van artikel 6:162 BW. Dit regime is van toepassing op ver-
keersongevallen tussen motorrijtuigen onderling, fietsers onderling en ongevallen
tussen fietsers en voetgangers. ._ , ,..,,- . ,-...- ._„•..-,-. ,,.-, ,,•.,.- .» . . ,r

Met betrekking tot verkeersongevallen tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd
verkeer is de bijzondere regeling van artikel 185 WVW (artikel 31 WVW oud) van
toepassing. Op grond van deze bepaling is de houder van een motorrijtuig aanspra-
kelijk voor de schade van de fietser of voetganger, tenzij hij overmacht aannemelijk
roaakt. Ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad geldt bij overmacht dat aan de
bestuurder rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt en dat de fout van de
fietser of voetganger voor hem zo onwaarschijnlijk was dat hij daar in de concrete
omstandigheden geen rekening mee kon houden. Wanneer geen overmacht aanne-
ralijk is, doch er wel een fout van de fietser of voetganger is, zonder dat sprake is
"an opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid eist de billijkheid (artikel 6:101
BW), dat bij ongemotoriseerden van 14 jaar en ouder tenminste 50% van de schade
ten laste van het motorrijtuig wordt gebracht wegens de verwezenlijking van het
daaraan verbünden gevaar. Het risico (100%-regel) van een aanrijding met een kind
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beneden de 14 jaar is door de Hoge Raad geheel voor rekening van de bestuurder
van het motorrijtuig gebracht. Dit betekent dat bij een aanrijding tussen motorrijtuig
en een kind, de eigen schade van het kind volledig zal worden vergoed, tenzij het ee-
drag van het kind opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid oplevert.
Regresnemende verzekeraars profiteren niet van de door de Hoge Raad ten behoeve
van het slachtoffer zelf ontwikkelde billijkheidsregels. De vordering van de regres-
nemers dient te worden beoordeeld aan de hand van de overmacht van artikel 185
WVW en de eigen schuld van artikel 6:101 BW. Hierbij geldt dat na het oordeel
over de causale verdeling voor een billijkheidscorrectie ten behoeve van het slacht-
offer doorgaans een beperkte ruimte bestaat. ui-:>f,̂ --.-, rs•, -r

Vanuit de wetenschappelijke literatuur wordt sinds een aantal decennia getracht de
wetgever te bewegen tot een hervorming van de verkeersaansprakelijkheid, waarbij
vooral de nadruk ligt op een betere bescherming van verkeersslachtoffers. Dit plei-
dooi is voor een belangrijk deel op gang gebracht door Bloembergen en Van Was-
senaer van Catwijck en heeft later bij andere auteurs navolging gevonden. Een meer-
derheid van de rechtsgeleerde auteurs spreekt een voorkeur uit voor een oplossing
van de verkeersschadeproblematiek buiten het aansprakelijkheidsrecht om. Daarbij
wordt veelal gekozen voor een vorm van een verkeersverzekering, die de personen-
schade van het slachtoffer vergoedt, voorzover deze niets reeds uit eigen bronnen
beschikbaar komt.

' - ~ > < J v ' . f i r ••-! ; S J w - i ; . - : , ^ . . - t . • • , . . • , • : ; ? . . . ••• ., , i - s r , t ^ ,

De wetgever is de doctrine echter niet gevolgd en is blijven vasthouden aan het aan-
sprakelijkheidsrecht als grondslag voor de vergoeding van verkeersschade. In dat
kader is eind 1997 door de toenmalige Minister van Justitie Sorgdrager een wets-
voorstel Verkeersongevallen ingediend. Dit voorstel is door haar opvolgster Kort-
hals echter weer ingetrokken, waarbij hij plannen voor nieuwe wetgeving aankon-
digt die niet veel afwijken van het eerdere wetsvoorstel. In beide gevallen wordt een
vestiging van een risicoaansprakelijkheid van de bestuurder of houder van een mo-
torrijtuig voor de personenschade van de fietser, voetganger en passagier beoogd.
Verder is de werkgever risicoaansprakelijk voor de personen- en zaakschade die zijn
bestuurder-werknemer tengevolge van een verkeersongeval lijdt. De bestuurder van
een motorrijtuig, niet zijnde een werknemer, valt buiten de bescherming van deze
voorstellen. Is de betrokkenheid van het motorrijtuig bij een verkeersongeval vastge-
steld dan is de aansprakelijkheid van de motorrijtuigbezitter gegeven. Alleen wan-
neer het gedrag van het slachtoffer verwijst naar 'opzet of bewuste roekeloosheid'
(wetsvoorstel), of 'gewone roekeloosheid als enige oorzaak van het ongeval' (plan-
nen Korthals), vervalt de schadevergoedingsplicht van de bezitter, ook wanneer deze
zelf een fout heeft begaan. De bescherming van verkeersslachtoffers ingevolge het
wetsvoorstel komt niet ten goede aan de regresnemende verzekeraars. Als gevolg
van de beoogde afschaffing van artikel 185 WVW zijn deze instanties, evenals de
bestuurder van het motorrijtuig, aangewezen op artikel 6:162 BW.
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Deel II: De rechtseconomische analyse van het verkeersongevallenrecht.

//oo/ifaMt ¥. De rechtseconomie kan worden beschouwd als een vakgebied, waarin
wordt getracht met behulp van economische begrippen en instrumenten het recht te
analyseren. De rechtseconomie is daarnaast een verklärende wetenschap waarbij ten
aanzien van het ongevallenrecht het efficientiecriterium een belangrijke rol vervult.
Aan de hand van dit criterium wordt onderzocht in hoeverre rechtsregels kunnen bij-
dragen aan de verhoging van de maatschappelijke welvaart, dan wel of bepaalde re-
gels deze welvaart, economisch gezien, verminderen of zelfs leiden tot verspilling.

De economische doelstelling van het verkeersongevallenrecht is de minimalisering
van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen en komt overeen met het ef-
ficientiecriterium. Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in primaire, secundai-
re en tertiaire ongevalskosten. De primaire kosten hangen samen met een verminde-
ring van het aantal en de ernst van ongevallen en komen overeen met preventie. De
secundaire ongevalskosten zien op een optimale spreiding van de schade die ten ge-
volge van het ongeval is ontstaan en hangt samen met een optimale compensatie aan
slachtoffers van een ongeval. De tertiaire ongevalskosten hebben betrekking op de
administratieve kosten van de behandeling van ongevallen en ontstaan bij de uitvoe-
ring van de primaire en secundaire ongevalskosten.
Binnen het economisch model van het ongevallenrecht zoals dat in dit onderzoek
wordt uitgewerkt, wordt uitgegaan van twee typen van actoren, namelijk daders en
slachtoffers. Daders worden daarbij voorgesteld als automobilisten die schade toe-
brengen aan bijvoorbeeld een fietser als zijnde het slachtoffer. Dader en slachtoffer
nemen twee soorten van besluiten, namelijk of en hoe vaak zij aan een bepaalde acti-
viteit deelnemen en het besluit ten aanzien van de mate van zorg die zij uitoefenen
bij de deelname aan een activiteit. De optimale zorg, het economisch optimum, van
dader en slachtoffer wordt bereikt op het punt waar de marginale kosten van de
laatst toegevoegde eenheid zorg precies gelijk zijn aan de marginale opbrengst in
termen van de vermindering van de verwachte schade die met deze toegevoegde
eenheid zorg in verband staat.

Als uitgangspunt voor de economische analyse kan het Coase-theorema worden ge-
nomen. Dit is van toepassing wanneer een klein aantal partijen, ingeval van een po-
tentieel verkeersongeval, door middel van onderhandelingen tegen läge transactie-
kosten tot een optimale afspraak kunnen komen over de aan te wenden preventieve
maatregelen. Verkeersdeelnemers zijn echter vreemden van elkaar, waardoor de
tansactiekosten zo hoog kunnen zijn dat het onderling afsluiten van een contract
•net betrekking tot de gevolgen van een verkeersongeval onmogelijk wordt. Bij ver-
keersongevallen wordt derhalve niet meer aan de voorwaarden van het Coase-theo-
rema voldaan, zodat een ingrijpen van het recht nodig is in de vorm van aansprake-
•ijkheid of (veiligheids)regulering.
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5. De economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht omvat de
vraag welke aansprakelijkheidsregel een verkeersdeelnemer aanzet tot een optimaal
zorg- en activiteitsniveau. In deze fase van het onderzoek wordt verondersteld dat de
aanwezigheid van een verzekering en de veiligheidsregulering nog geen rol spelen

In een unilateraal model wordt verondersteld dat alleen de dader invloed kan uit-
oefenen op het ongevalsrisico, waarbij alleen het slachtoffer schade lijdt. In dit mo-
del zal de dader bij een regel van risicoaansprakelijkheid een optimaal zorg- en acti-
viteitsniveau aanwenden, omdat hij aansprakelijk is voor de totale ongevalskosten
Bij een regel van foutaansprakelijkheid zal de dader een optimaal zorgniveau uit-
oefenen, mits de efficiente zorg gelijk is aan de juridische zorgvuldigheidsnorm.
Wanneer de dader de zorgvuldigheidsnorm naleeft is hij van aansprakelijkheid be-
vrijd, zodat hij geen optimaal activiteitsniveau zal aanwenden.

In een bilateraal model wordt verondersteld dat zowel dader als slachtoffer invloed
uitoefenen op het ongevalsrisico, waarbij alleen het slachtoffer schade lijdt. In dit
model is de dader bij een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer in beginsel aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer, tenzij de
laatste de zorgvuldigheidsnorm niet naleeft. Bij een regel van foutaansprakelijkheid
moet de dader de schade van het slachtoffer vergoeden indien hij niet de door het
recht vereiste zorg in acht neemt. Beide aansprakelijkheidsregels leiden tot de uit-
oefening van een optimaal zorgniveau bij dader en slachtoffer. Bij een regel van ri-
sicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer zal de dader een opti-
maal activiteitsniveau aanwenden, het slachtoffer kan volstaan met de uitoefening
van een efficient zorgniveau, waardoor hij een te hoog activiteitsniveau uitoefent.
Bij een regel van foutaansprakelijkheid zal de dader geen optimaal activiteitsniveau
uitoefenen. Het slachtoffer, wetende dat de dader door uitoefening van optimale zorg
van aansprakelijkheid is bevrijd zal wel een optimaal activiteitsniveau aanwenden
omdat hij anders zijn eigen schade moet dragen. jpw hi-jito •

Een verfijning van het economisch model leert dat sprake kan zijn van informatie-
problemen met betrekking tot de zorgvuldigheidsnorm. De rechter kan zieh ver-
gissen bij de bepaling van de zorgvuldigheidsnorm, evenals dader en slachtoffer zieh
kunnen vergissen ten aanzien van de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm. Ook kun-
nen problemen ontstaan bij de classificatie van zorgniveaus, omdat de inspanningen
(kosten) en de kennis en bekwaamheden van dader en slachtoffer om het ongevals-
risico te reduceren niet van een gelijk niveau zijn. Deze problemen compliceren de
vergelijking tussen aansprakelijkheidsregels en maakt deze afhankelijk van het be-
lang dat aan bepaalde factoren van onzekerheid wordt gehecht.

In het kader van de reductie van de primaire ongevalskosten (preventie) gaat de
voorkeur uit naar een regel van risicoaansprakelijkheid wanneer het vanuit maa -
schappelijk oogpunt belangrijker wordt gevonden om de gevaren van het autover-
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teer te sturen, dan dat de fietser wordt aangezet tot een optimaal activiteitsniveau.
Wanneer het maatschappelijk gezien belangrijker is om het gedrag van de fietser te
controleren, zal een gewone regel van foutaansprakelijkheid efficient kunnen zijn.
De fietser zal een optimaal zorg- en activiteitsniveau aanwenden, de automobilist zal
een optimaal zorgniveau uitoefenen, maar geen optimaal activiteitsniveau.
In het kader van de reductie van de secundaire ongevalskosten (compensatie) geldt
dat een risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer eerder een
vergoeding van de schade aan de fietser garandeert dat een gewone regel van fout-
aansprakelijkheid. Op het terrein van de inkomensverdeling is een regel van risico-
aansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer vooral in het voordeel van
de fietser, wanneer hij ervan mag uitgaan dat hij in de meeste gevallen zijn schade
vergoed krijgt. Bij een gewone regel van foutaansprakelijkheid geldt dat de fietser
veelal zijn eigen schade draagt, tenzij de automobilist, ongeacht het gedrag van de
fietser, de zorgvuldigheidsnorm niet naleeft. > r»sv < .,.- •,; •,.-. •< :;! . : i •.
In het kader van de minimalisering van de tertiaire ongevalskosten geldt dat voor
watbetreft de vermindering van de kosten van aansprakelijkheidsprocedures een ge-
wone regel van foutaansprakelijkheid de voorkeur heeft boven een regel van risico-
aansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer, die tot meer rechtsgedin-
gen leidt. Ten behoeve van een reductie van de informatiekosten, in verband met het
onderzoek door de rechter naar de zorgvuldigheidsnorm, kan een risicoaansprake-
lijkheid met een absoluut eigen schuldverweer tot een kostenbesparing leiden. ,. ;

<J. Binnen de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht is ver-
ondersteld dat dader en slachtoffer neutraal staan ten opzichte van het ongevals-
risico. Ten aanzien van het verkeer kan echter worden verondersteld dat fietser en
automobilist een afkeer hebben van het risico om bij een verkeersongeval betrokken
te raken. Deze risicoaversie kunnen zij afschuiven door het aangaan van een verze-
keringsovereenkomst, waarbij een verzekeraar tegen betaling van een som geld (pre-
mie) bereid is het risico van de verzekerde over te nemen.

De aanwezigheid van een verzekering leidt tot informatieproblemen, namelijk mo-
reel risico en anti-selectie. Het morele risico ziet op de situatie waarin een verzeke-
raar over onvoldoende informatie beschikt om het risico van de verzekerde juist in te
schatten, waardoor deze bij een volledige verzekeringsdekking minder zorgvuldig
wordt. Een verzekeraar kan het morele risico bij de verzekerde reduceren met behulp
van een gedeeltelijke dekking of een eigen risico en een aanpassing van de polis-
voorwaarden.
Het proces van anti-selectie ontstaat wanneer een verzekeraar door een gebrek aan
•nibrmatie ten aanzien van de aangesloten risico's, slechts een premie kan vaststel-
fen die overeenkomt met het gemiddelde risico binnen een bepaalde groep. Verze-
kerden binnen deze groep, voor wie de premie te hoog is in verhouding tot hun per-
soonlijk risico, kunnen besluiten om de risicogroep te verlaten, waardoor de minder

d risico's overblijven. Dit kan leiden tot een premiestijging, met het gevolg dat
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andere verzekerden de groep vertaten. Uiteindelijk blijven alleen de siechte risico's
over. De verzekeraar kan het proces van anti-selectie vertragen door een Sterke diffe
rentiatie van goede en siechte risico's en met behulp van aanvullende maatreeelen
die de goede risico's binnen de groep houden en siechte risico's aanzetten tot zorg-
vuldigheid. Daarbij worden genoemd een verhoging van het eigen risico, een verla-
ging van het verzekerd bedrag en het opnemen van specifieke uitsluitingen, zoals
bijvoorbeeld het rijden onder invloed. ,v as» m : • ^ t.

Een derde partij aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de da-
der die schade toebrengt aan het slachtoffer. Een eerste partij schadeverzekering
dekt de schade van het slachtoffer zelf.

Een schadeverzekeraar beschulet over meer directe en betrouwbare informatie ten
aanzien van het ongevalsrisico van de individuele verzekerde, waardoor deze beter
in Staat is om het morele risico en het proces van anti-selectie te reduceren. De aan-
sprakelijkheidsverzekeraar dient echter naast het gedrag van de autobestuurder ook
rekening te houden met het gedrag van het slachtoffer, die veelal door een toeval bij
een verkeersongeval met de verzekerde autobestuurder betrokken raakt.

Een verplichte verzekering is van belang om informatieproblemen aan de zijde van
de dader ten aanzien van het ongevalsrisico weg te nemen. Een verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering kan daarnaast een goede remedie zijn tegen de 'underdeter-
rence' die door de insolventie van de dader wordt veroorzaakt, op voorwaarde dat de
verzekeringsplicht samengaat met een effectieve controle van het morele risico. Een
alternatief voor een verplichte verzekering is een schadeverzekering aan de zijde van
het slachtoffer.
De markt voor autoverzekeringen dient voldoende coneurrerend te zijn om de verze-
keraar aan te zetten tot een juiste afstemming van de premie op het individuele on-
gevalsrisico van de autobestuurder. Door een individualisering van de polisvoor-
waarden kan zowel het morele risico als het proces van anti-selectie worden tegen-
gegaan.

Wanneer de vergoeding via een systeem van aansprakelijkheid en verzekering niet
mogelijk is, hetzij vanwege insolventieproblemen, hetzij omdat voor bepaalde risi-
co's geen verzekeringsdekking kan worden afgegeven, kan een waarborgfonds een
goede aanvulling zijn ten behoeve van een optimale compensatie van verkeersslacht-
offers.
Een no-fault verzekering, waarbij de aansprakelijkheid geheel is afgeschaft, is een
vergoedingssysteem dat enerzijds de schade van de inzittenden van het voertuig, be-
stuurder en passagiers, en anderzijds de schade van de fietser en voetganger ver-
goedt. De ex ante risicodifferentiatie binnen deze verzekering kan worden gebaseerd
op de individuele eigenschappen en op het rij gedrag van de autobestuurder. Een ex
post premieaanpassing zal niet op basis van aansprakelijkheid kunnen worden uitge-
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voerd, maar kan worden gebaseerd op het schadeverleden van de autobestuurder en
betaantal verkeersovertredingen. nosafic•...; :>:" m^ua«; f ssuii/j-jii «uw-s»-'j»äwj --«ft

De uitoefening van regres heeft op het terrein van de preventie het voordeel dat de
ongevalskosten aan de schadeveroorzaker lcunnen worden doorberekend. Wanneer
door de eerste partij verzekeraar van het slachtoffer regres wordt uitgeoefend op de
schadeveroorzaker of zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, kan de laatste via de polis-
voorwaarden invloed uitoefenen op de zorgvuldigheid van de autobestuurder. Re-
gres leidt ook tot een betere spreiding van het risico, omdat de kosten worden gelegd
bij de verzekeraar van de schadeveroorzaker. Wanneer echter de administratieve
kosten van regres hoger zijn dan de baten op het terrein van de preventie, kan wor-
den gepleit voor een collectivering van regres teneinde een kostenbesparing te berei-
ken.

In het kader van de koppeling tussen aansprakelijkheid en verzekering is veronder-
steld dat de dader met een afkeer van risico een aansprakelijkheidsverzekering met
volledige dekking afsluit, terwijl het slachtoffer met een afkeer van risico een scha-
deverzekering aangaat. De vraag of dader en slachtoffer een verzekering afsluiten, is
afhankelijk van de toepasselijke aansprakelijkheidsregel. Verder is uitgegaan van de
veronderstelling dat geen optimale controle van het morele risico mogelijk is en er
onzekerheid is ten aanzien van de zorgvuldigheidsnorm.
Op basis van deze veronderstellingen zal met betrekking tot de reductie van de pri-
maire ongevalskosten geen optimale combinatie van aansprakelijkheid en verzeke-
ring kunnen worden gevonden.
Een regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer heeft de
voorkeur wanneer belang wordt gehecht aan de risicoverhogende activiteit van de
autobestuurder. In de veronderstelling dat de controle van het morele risico beter kan
worden uitgevoerd bij een schadeverzekering dan bij een aansprakelijkheidsverzeke-
ring, kan worden gekozen voor een regel van foutaansprakelijkheid. Bij een no-fault
verzekering zal, als gevolg van de afschaffing van de aansprakelijkheid, de preventie
van verkeersongevallen exclusief door de no-fault verzekeraar moeten worden gega-
randeerd. Deze preventie kan niet worden gebaseerd op aansprakelijkheid en voorts
geldt dat de fietser te weinig prikkels van zorg heeft omdat zijn schade automatisch
wordt vergoed. ö ^ u j s t a q ^ v j i .--£> ••.• -,v *?»• :-VT:-. >:• i^iy;

Ten aanzien van de vermindering van de secundaire ongevalskosten geldt dat een
regel van risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer de voorkeur
kan hebben wanneer wordt verondersteld dat de autobestuurder, hetzij beter in staat
is om de schade te vermijden, hetzij een hoger ongevalsrisico vormt dan de fietser.
Wanneer belang wordt gehecht aan de veronderstelling dat de automobilist en de
fietser in gelijke mate bijdragen aan het ongevalsrisico en de controle van het morele
nsico beter mogelijk is bij een schadeverzekering dan bij een aansprakelijkheidsver-
zekering, zal een regel van foutaansprakelijkheid een lichte voorkeur genieten. Een
no-fault verzekering heeft het voordeel dat, afhankelijk van de omvang van de ver-
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zekeringsdekking, de schadevergoeding aan de fietser optimaal is gewaarborgd De-
ze compensatie is echter in beginsel niet gebaseerd op het gedrag van de automobi
list of de fietser. De controle van het gedrag van de automobilist wordt daardoor
bemoeilijkt en is bij de fietser geheel afwezig.
Met betrekking tot de vermindering van de tertiaire kosten is geconcludeerd dat een
risicoaansprakelijkheid met een absoluut eigen schuldverweer een lichte voorkeur
kan hebben boven een regel van foutaansprakelijkheid, wanneer het geschil zonder
rechterlijke tussenkomst wordt beslecht. Een no-fault verzekering leidt tot minder
hoge administratieve kosten. Omdat de aansprakelijkheid is afgeschaft en de afwik-
keling van de schade geheel via de no-fault verzekeraar loopt, zijn er in beginsel
geen proceskosten.

7. Hierin wordt een aantal economische theorieen van (overheids)regule-
ring beschreven. De 'public interest' theorie heeft betrekking op het uitvaardigen
van regelgeving, die tot doel heeft de maatschappelijke welvaart te verhogen. De
overheid gaat vanuit het algemeen belang tot regulering over om bepaalde tekortko-
mingen van het marktmechanisme te corrigeren. Deze marktfalingen, die een opti-
maal functionerend marktmechanisme verstoren, kunnen niet door de markt zelf of
via het privaatrecht worden weggenomen. Voorbeelden van marktfalingen zijn ex-
ternaliteiten, de verkeersonveiligheid die door het rijden met een auto mogelijk kan
worden veroorzaakt en informatie-asymmetrie, bijvoorbeeld ten aanzien van de
werkwijze van een verzekeringsmaatschappij.

In een tweede theorie worden aan de hand van een aantal criteria de preventieve ef-
fecten van aansprakelijkheid en veiligheidsregulering vergeleken. Ten aanzien van
het verkeer is gesteld dat een gecombineerd gebruik van aansprakelijkheid en veilig-
heidsregulering ten behoeve van een optimale preventie wenselijk is. Verkeersdeel-
nemers hebben als direct betrokkenen betere informatie ten aanzien van het onge-
valsrisico. Veiligheidsregulering is, afhankelijk van de handhaving en controle van
veiligheidsnormen, nodig om deze informatie verder te optimaliseren. Veiligheids-
regulering kan worden gebruikt bij de bepaling van de aansprakelijkheid naar aanlei-
ding van een verkeersongeval. Wanneer de schadeveroorzaker een veiligheidsnorm
heeft overtreden, bijvoorbeeld de maximumsnelheid, kan deze standaard door de
rechter worden gebruikt voor de bepaling van de aansprakelijkheid.

De 'private interest' theorie verklaart waarom de politieke besluitvorming soms leidt
tot wetgeving die niet in het algemeen belang is, maar eerder onder invloed van be-
paalde belangengroepen tot stand komt ('public choice'). Met name kleine belangen-
groepen met een hoge mate van zelfregulering, die gebruik maken van strenge toe-
gangsregels tot de groep, kunnen effectief invloed uitoefenen op het wetgevingspro-
ces. De belangen van grote consumentengroeperingen zijn meer algemeen geforrnu-
leerd. Toch is hun invloed niet te onderschatten nu zij een groot aantal potentiele
kiezers verenigen.



609»

Met betrekking tot de veiligheidsregulering in het verkeer kan worden verwacht dat
de autoverzekeraars en autofabrikanten vooral de toegang tot de markt en de concur-
rentie op de markt willen beperken, terwijl belangengroepen van automobilisten
pleiten voor veiliger auto's en belangengroepen van verkeersslachtoffers streven
naar een hoge mate van slachtofferbescherming. Deze conflicterende belangen bin-
nen bet lobbyproces kunnen maar op een beperkt aantal onderdelen van veiligheids-
regulering tot overeenstemming worden gebracht. Een voorbeeld met betrekking tot
de belangen van verkeersslachtoffers en autoverzekeraars leert, dat regulering van
bijvoorbeeld opzet of dronken rijden vanuit 'public interest'-perspectief de efficien-
tie kan bevorderen, waarbij een betere preventie van verkeersongevallen mogelijk
wordt. De belangengroepen van verkeersslachtoffers hebben, vanuit beschermings-
oogpunt, belang bij dergelijke veiligheidsregulering. Voor de autoverzekeraars kan
dergelijke regulering de mogelijkheden tot een controle van het morele risico van
roekeloze chauffeurs verbeteren en de concurrentie op de markt verder beperken. «*v

5. In dit hoofdstuk wordt de rechtseconomische analyse in de vorm van
Stellingen samengevat en wordt tevens een aantal mogelijke combinaties van aan-
sprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering besproken.
In de eerste plaats kan worden gekozen voor een regel van risicoaansprakelijkheid
met een absoluut eigen schuldverweer, waarbij aan de zijde van de autobestuurder
een aansprakelijkheidsverzekering aanwezig is en de fietser beschikt over een scha-
deverzekering. Hierbij wordt verondersteld dat de invloed van de autobestuurder op
het ongevalsrisico hoger is dan die van de fietser. Veiligheidsregulering is wenselijk
op terreinen die niet door aansprakelijkheid en verzekering worden geregeld, maar
kan wel voor een additionele preventie zorgen, mits de handhaving (sancties) goed
wordt geregeld. Voorbeelden hiervan zijn de regulering van de maximumsnelheid,
alcoholgebruik en autoveiligheid.
In de tweede plaats kan van de hypothese worden uitgegaan dat de invloed van de
autobestuurder en de fietser als meer gelijkwaardig wordt verondersteld. In dat geval
kan worden gekozen voor een regel van foutaansprakelijkheid gecombineerd met
een aansprakelijkheidsverzekering (automobilist) en een (fietser). Veiligheidsregule-
ring is noodzakelijk voor een verdere preventie van verkeersongevallen, maar ook
om het sub-optimale activiteitsniveau van de automobilist beter te kunnen sturen.
In de derde plaats kan worden gekozen voor een via de particuliere verzekerings-
markt aangeboden no-fault verzekering aan de zijde van de autobestuurder, gecom-
bineerd met een strikte veiligheidsregulering. Daarbij ligt de nadruk op een optimale
compensatie van de fietser en de automobilist tegen de laagst mogelijke kosten en
wordt tevens verondersteld dat de automobilist meer invloed heeft op het onge-
valsrisico dan de fietser. De no-fault verzekeraar zal ten behoeve van de controle
van het morele risico maatregelen moeten nemen die het gedrag van de verzekerde
autobestuurder kunnen beinvloeden. Een strikte handhaving van veiligheidsregule-
roig is noodzakelijk om het gedrag van de automobilist verder te sturen, maar vooral
"ok om het niet-gemotoriseerde verkeer tot zorgvuldig gedrag aan te zetten. r



In de vierde plaats kan worden gekozen voor een no-fault verzekering voor alle ver
keersdeelnemers, waarbij de nadruk ligt op een optimale compensatie van verkeers-
slachtoffers. De verantwoordelijkheid van de no-fault verzekeraar is bij een dereeliik
systeem meer gespreid en de controle van het morele risico kan beter worden uitge-
voerd. Een strikte handhaving van de veiligheidsregulering blijft ook hier noodzake-
lijk om het gedrag van de verkeersdeelnemer verder te sturen.

, i -/7 V;. I;"

Deel III: De empirische toetsing van het economisch model. ^5; .<. /

Het empirisch onderzoek bestaat uit een weergave en een kritische bespreking van
reeds beschikbaar onderzoeksmateriaal. Met het empirisch onderzoek is voorts be-
oogd aan de hand van statistisch materiaal na te gaan of de juridische Instrumenten
van invloed kunnen zijn op het gedrag van een verkeersdeelnemer en op de kosten
van verkeersongevallen. Daarbij wordt steeds aansluiting gezocht bij de theoretisch
gemaakte veronderstellingen.

9. Hierin komt een aantal algemene aspecten van verkeersongevallen aan
de orde. In het kader van de cijfers omtrent verkeersongevallen is een vergelijking
gemaakt tussen een aantal Europese landen, Noord-Amerika en Canada. Uit deze
statistische gegevens, die globaal betrekking hebben op de periode 1980-1995, blijkt
dat het aantal verkeersongevallen met letsel en het aantal verkeersdoden, ondanks
een toename van de autodichtheid, sterk is gedaald. Voorts is het aantal verkeersdo-
den onder fietsers, voetgangers en passagiers in de meeste landen gedaald, terwijl
het aantal verkeersdoden onder bestuurders van een motorrijtuig steeg.
Vervolgens is aandacht besteed aan een aantal empirische studies met betrekking tot
verkeersgedrag en ongevalsrisico. Uit deze studies blijkt dat jonge en onervaren
autobestuurders moeite hebben om de vereiste zorg in het verkeer uit te oefenen. Bij
deze autobestuurders is sprake van een onderschatting van het ongevalsrisico en zij
nemen in het verkeer blijkbaar meer risico's dan oudere bestuurders. Bovendien
dichten zij zichzelf betere rijvaardigheden toe dan hun leeftijdgenoten. Bij oudere en
ervaren bestuurders is ook sprake van een läge subjectieve inschatting van het onge-
valsrisico, terwijl uit de cijfers niet blijkt dat oudere bestuurders naar verhouding
bovenmatig zijn vertegenwoordigd in de ongevalsstatistieken. Een onderzoek dat
zieh rieht op het ongevalsrisico en het aetiviteitsniveau van de voetganger leidt ook
tot de conclusie dat leeftijd van invloed is op de bepaling van het ongevalsrisico.
Met name kinderen en ouderen lopen, ondanks hun relatief läge aetiviteitsniveau,
een hoog ongevalsrisico. Bij kinderen was dit het gevolg van een verminderd besef
van het verkeersgevaar. Jongere en volwassen voetgangers hadden een hoger aetivi-
teitsniveau, waarbij hun relatief grote betrokkenheid bij een verkeersongeval meer
het gevolg was van hun eigen 'bewuste' risicogedrag.

//oo/cfrta/t 70. In het kader van de praktische werking van aansprakelijkheidsregels
is gesteld dat de invloed van het aansprakelijkheidsrecht op de preventie van ver-
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keersongevallen moeilijk empirisch kan worden getoetst. Er is onvoldoende empi-
risch bewijs voorhanden om een dergelijke invloed aan te tonen en als gevolg van de
invloed van verzekering wordt de toetsing van het aansprakelijkheidsrecht sec be-
moeilijkt. De beinvloeding van het verkeersgedrag is daardoor een belangrijke taak
van de (aansprakelijkheids)verzekeraars geworden. . < t-.tib «a-Mr?*ir*v^^t!&*<^j^
Onderzoek heeft gesuggereerd dat foutaansprakelijkheid met een absoluut eigen
schuldverweer een autobestuurder tot meer zorgvuldigheid aanzet dan foutaanspra-
kelijkheid met een gTadueel eigen schuldverweer. Het is echter empirisch niet ko-
men vast te staan dat de overgang van een foutaansprakelijkheid met een absoluut
eigen schuldverweer naar een foutaansprakelijkheid met een gradueel eigen schuld-
verweer heeft geleid tot een vermindering van de zorgvuldigheid bij de autobestuur-
der dan wel tot een stijging van het aantal verkeersongevallen.
In dit hoofdstuk is verder aandacht besteed aan kwantitatief onderzoek naar het pro-
ces van de schaderegeling na een verkeersongeval. Het onderzoek met betrekking tot
Nederlandse verkeersaansprakelijkheid dateert van de jaren '70 van de vorige eeuw.
Het belang van de besproken studies is gelegen in de veronderstelling dat het aan-
sprakelijkheidsrecht sec een geringe rol speelt bij de afwikkeling van verkeers-
schade. Het grootste deel van de vergoeding van letselschade aan het slachtoffer was
afkomstig uit eigen beschikbare voorzieningen. Verder wordt een grote meerderheid
van de procedures door de aansprakelijkheidsverzekeraars van de schadeveroorza-
kergeregeld. >•" • ^.if .no •;• .r-> f'fSEi "«• ' : - • ' • •••-.: o-,-:ii>v;V;r;=<;-:r

Uit onderzoek met betrekking tot de vergoeding van verkeersslachtoffers in de VS
en Canada is geconcludeerd dat de gemiddelde aansprakelijkheidsvordering wordt
gedomineerd door uitkeringen voor immateriele schade. Verder worden verkeers-
slachtoffers met een läge schadeclaim, als gevolg van de aanwezigheid van genereu-
ze uitkeringen voor immateriele schade en de beschikbaarheid van meerdere vergoe-
dingsbronnen veelal overgecompenseerd. Verkeersslachtoffers die ten gevolge van
een verkeersongeval ernstig tot zeer emstig letsel hebben geleden, ontvangen geen
volledige vergoeding. Dit is te wijten aan de läge polislimieten bij de aansprakelijk-
heidsverzekering van de schadeveroorzaker of aan de algehele afwezigheid van een
d e r g e l i j k e v e r z e k e r i n g . W : ' ; ' - ; " i i ; ' i V ^ . - i t t ; i n > . ' . "•: •--. ?i,-<•. ••• . i-r^iv- •>.>> . , : , -? • , • • - :

/ / . Hierin is allereerst de vraag aan de orde of, gegeven de toegenomen
invloed van verzekering, de preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht
daadwerkelijk via de verzekeringsvoorwaarden gestalte krijgt. Verder wordt aan de
hand van empirisch onderzoek onderzocht of de controle van de verzekeraar van in-
vloed is op het verkeersgedrag van de verzekerde en op het aantal verkeersongeval-
len en verkeersslachtoffers. ^.- ... , . . . - . . - , , .;.•.,».*

Binnen de Amerikaanse autoverzekering ligt in het kader van de controle van het
morele risico de nadruk op een ex ante risicodifferentiatie bij de vaststelling van de
polisvoorwaarden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van veel classificatievariabelen.
Ten aanzien van de ex post premieaanpassing wordt geen vast omlijnd systeem toe-



gepast. Autoverzekeraars werken vooral met toeslagen op de premie in reactie on
een door de polishouder veroorzaakt verkeersongeval of een door hem begane ver-
keersovertreding. Deze toeslagen kunnen flink oplopen, afhankelijk van het aantal
verkeersovertredingen en verkeersongevallen. Er is echter geen empirisch onderzoek
beschikbaar waaruit een direct verband kan worden vastgesteld tussen risicodifferen-
tiatie respectievelijk een premieaanpassing en een vermindering van het morele risi-
co dan wel een daling van het aantal verkeersongevallen. Uit het beschreven onder-
zoek kan hooguit worden afgeleid dat ten behoeve van een preventie van verkeers-
ongevallen een premiedifferentiatie noodzakelijk is, waarbij goede en siechte auto-
bestuurders een premie betalen die zoveel mogelijk correspondeert met het indivi-
duele ongevalsrisico.

In Europa en Japan wordt ten behoeve van een premieaanpassing gebruik gemaakt
van een bonus-malus systeem (BMS), gebaseerd op het schadeverleden van de auto-
bestuurder. De ex ante risicodifferentiatie is veelal beperkt tot enkele classificatieva-
riabelen, waarvan de belangrijkste leeftijd, woonplaats, beroep en type auto zijn. Een
BMS is een vorm van 'experience rating' waarbij de verzekerde aan de ene kant kan
worden bestraft met een premieverhoging (malus) wanneer hij verantwoordelijk kan
worden gehouden voor een of meer verkeersongevallen. Aan de andere kant krijgen
polishouders die gedurende een periode schadevrij aan het verkeer hebben deelge-
nomen, na een bepaalde periode (meestal een jaar) een korting (bonus) op hun pre-
mie. De doelstelling van een BMS is, naast het aanzetten van autobestuurders tot
voorzichtig rijgedrag, een betere schatting van individuele risico's te bereiken, waar-
door elke polishouder op termijn een premie betaalt die zoveel mogelijk in overeen-
stemming is met zijn verwachte risico. Een belangrijk middel om dit te bereiken is
het scheiden van de goede en siechte autobestuurders door hen ex ante onder te
brengen in verschillende premieklassen.
Een studie naar de BMS-structuur in Frankrijk, Belgie en Nederland leert dat in de
ex ante fase slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van variabelen die van belang
zijn voor een optimale risicodifferentiatie. Dit betekent dat binnen deze BMS-
regimes de nadruk ligt op een ex post controle van het gedrag van de autobestuurder.
Uit onderzoek blijkt echter dat de toepassing van een eigen risico, naast andere va-
riabelen zoals leeftijd, woonplaats en het aantal afgelegde kilometers een belangrijke
bijdrage leveren aan een optimale ex ante risicodifferentiatie binnen een BMS. De
verzameling van zoveel mogelijk informatie is zelfs noodzakelijk, uitgaande van het
gegeven dat een verkeersongeval een relatief zeldzame gebeurtenis is. Een ex ante
risicodifferentiatie kan echter niet alles omvatten en kan te hoge kosten meebrengen
wanneer het werkelijke verkeersgedrag van een individuele autobestuurder moet
worden bepaald. Een ex post premieaanpassing is noodzakelijk om de controle te
waarborgen van variabelen die niet ex ante kunnen worden ingeschat.
Een premieaanpassing, gebaseerd op de jaarlijkse claimfrequentie van de polishou-
der, leidt echter op termijn tot ongelijkheid tussen de polishouders. Door de toepas-
sing van bijzondere regelingen waarbinnen malussen sneller worden kwijtgeschol-
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den, kan de doelstelling van een BMS, namelijk het scheiden van de goede en siech-
te risico's in gevaar komen. Bij een ex post premieaanpassing dient de autoverzeke-
raar zieh bij de beoordeling van het schadeverleden van de autobestuurder te verdie-
nen in de claimfrequentie van een polishouder gemeten over een bepaalde periode.
Daamaast is het van belang dat een BMS is opgebouwd uit een groot aantal premie-
klassen, waarbij sprake is van een evenredige verhouding tussen de bonusklassen en
de raalusklassen. Tenslotte kan ook de omvang van de schadeclaim, het inkomen
van de polishouder en het aantal verkeersovertredingen een bijdrage leveren aan de
optimalisering van een BMS-regime.
In het kader van de invloed van overheidsregulering op de markt voor autoverzeke-
ring is onderzoek gedaan naar de Amerikaanse, Engelse en Duitse markt voor auto-
verzekeringen. In Noord-Amerika is de regulering van de verzekeringsmarkten
voomamelijk een taak van de statelijke overheden, waardoor de omvang van de ver-
zekeringsregulering van Staat tot Staat verschilt. Binnen de verzekeringsmarkt van
Massachusetts bijvoorbeeld is de controle van zowel de markt zelf als van de ver-
zekeringsvoorwaarden geheel in handen van de overheid. In Engeland en Duitsland
is sprake van een strikte solvabiliteitsregulering om de polishouder tegen faillisse-
menten van zijn verzekeraar te beschermen. Ten aanzien van de verzekeringsvoor-
waarden kan de Engelse markt als coneurrerend worden beschouwd, waardoor de
verzekeraars worden gedwongen een meer verfijnd systeem van risicodifferentiatie
toe te passen. In Duitsland is sprake van door de overheid opgelegde uniforme ver-
zekeringsvoorwaarden. De strikte verzekeringsregulering in Massachusetts en Duits-
land beperkt de autoverzekeraars in hun vrijheid om een optimale ex ante risicodif-
ferentiatie toe te passen en daarmee het morele risico te controleren. Daarnaast kun-
nen verzekeraars ook niet onderling coneurreren op de prijs van de autoverzekering.
Een vergelijking van de Engelse en Duitse verzekeringsmarkt leert verder dat het
aantal verkeersdoden in Engeland relatief lager ligt dan in Duitsland. Door een enke-
le auteur is gesuggereerd dat een gereguleerde verzekeringsmarkt tot meer verkeers-
ongevallen leidt en dat coneurrentie binnen de verzekeringsmarkt van belang is voor
de preventie van verkeersongevallen. Een direct verband tussen verzekeringsre-
gulering en de preventie van verkeersongevallen kon echter niet worden aangetoond.

72. Hierin wordt aan de hand van de beschikbare empirische literatuur
onderzocht welke invloed bepaalde vormen van veiligheidsregulering kunnen heb-
ten op het verkeersgedrag en het aantal verkeersongevallen. Met betrekking tot de
veiligheid van de inzittenden van een motorvoertuig is aandacht besteed aan de auto-
veiligheidssystemen, zoals de autoveiligheidsgordel en de airbag. Uit onderzoek
Nijkt dat de toepassing van deze autoveiligheidssystemen leidt tot een vermindering
van het aantal verkeersdoden en het aantal emstig gewonden onder inzittenden van
«n auto. Ten aanzien van de verplichte autoveiligheidsgordel geldt dat, naast een
campagne om het publiek te wijzen op de verhoogde veiligheid, een intensieve con-
sole samen met de toepassing van saneties noodzakelijk is om een optimaal gebruik
van de autoveiligheidsgordel te garanderen. Dit geldt niet voor een passief auto-



veiligheidssysteem als de airbag. Via regulering kunnen autofabrikanten worden be-
wogen om airbags in de auto aan te brengen, waarmee een kostenbesparing op de
handhaving kan worden bereuet en een optimaal gebruik is gewaarborgd. Uit het em-
pirisch onderzoek is niet duidelijk geworden of de verhoogde veiligheid in de auto
een negatief effect had op de zorgvuldigheid van de autobestuurder ('offsetting be-
havior') en op het aantal verkeersslachtoffers onder niet-inzittenden.

Het rijden onder invloed kan worden geredueeerd door een omvangrijke preventieve
ademanalysecampagne. Deze daling zal echter een tijdelijk effect hebben wanneer
de campagne niet wordt doorgezet en de autobestuurders na verloop van tijd ontdek-
ken dat de pakkans afneemt. Het rijden onder invloed kan ook worden tegengegaan
door een verhoging van de accijns op alcohol en met behulp van administratieve en
strafrechtelijke sancties. Uit onderzoek blijkt dat een administratieve ontzegging van
de rijbevoegdheid (vermindering van het activiteitsniveau) een effectiever beleids-
instrument is dan bijvoorbeeld een boete of een gevangenisstraf. De empirische uit-
komsten ten aanzien van een gevangenisstraf zijn omstreden, hoewel in een Studie
wordt gesuggereerd dat met een gevangenisstraf vooral bij oudere bestuurders een
preventief effect wordt bereikt.
De invoering van een maximumsnelheid kan van belang zijn voor de preventie van
verkeersongevallen. Ook hierbij geldt dat een (permanente) effectieve handhaving,
bijvoorbeeld met intensieve politiecontroles of het gebruik van radar, kan leiden tot
een vermindering van het aantal snelheidsovertredingen en daarmee tot een daling
van het aantal verkeersongevallen. -••„••• «,.:, .,,- •„ „. •.,..

q 73. Hierin wordt aan de hand van de beschikbare empirische literatuur de
preventieve en compensatoire werking van de no-fault verzekering en het aansprake-
lijkheidsrecht onderzocht. Drie vormen van een no-fault verzekering zijn hierbij van
belang. Bij een zuivere no-fault verzekering is de aansprakelijkheid geheel afge-
schaft en is sprake van een compensatiefonds, waaruit verkeersslachtoffers een ver-
goeding ontvangen die veelal beperkt is tot een vast percentage van de materiele
schade (Quebec, Nieuw-Zeeland). Bij een threshold no-fault verzekering is de mo-
gelijkheid tot het instellen van een aansprakelijkheidsvordering gebonden aan mate-
riele of monetaire schadedrempels (Australie, Noord-Amerika). Een add-on no-fault
regime bevat, naast de handhaving van het aansprakelijkheidsrecht, een verplichte
eerste partij verzekeringsdekking van een door de overheid bepaalde omvang
(Australie, Noord-Amerika).
Het empirisch onderzoek naar de preventieve effecten van de no-fault wetgeving in
verhouding tot het aansprakelijkheidsrecht vertoont tegenstrijdige uitkomsten. Daar-
naast kunnen als gevolg van verschillen in interpretatie van de onderzoeksresultaten
geen eenduidige conclusies worden gegeven. Enerzijds kan worden gesteld dat de
invoering van een zuivere no-fault verzekering niet heeft geleid tot meer verkeers-
ongevallen en verkeersslachtoffers. Anderzijds blijkt uit studies dat ook een combi-
natie van een no-fault verzekering en een gedeeltelijke handhaving van het aanspra-
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kelijkheidsrecht niet tot een daling van het aantal verkeersongevallen leidt. Het em-
pirisch onderzoek toont wel aan dat zonder aanvullende preventieve maatregelen een
no-fault systeem zal leiden tot meer verkeersongevallen en meer verkeersslacht-
offers.
Met betrekking tot de omvang van de compensatie van verkeersslachtoffers heeft
empirisch onderzoek aangetoond dat zowel een no-fault verzekering als een aanspra-
kelijkheidssysteem in de meeste gevallen de materieel geleden schade volledig ver-
goedt. Bij een aansprakelijkheidssysteem krijgen de meeste verkeersslachtoffers hun
materiele schade meer dan volledig vergoed, omdat daarbinnen een belangrijk deel
aan immateriele schadevergoeding is verdisconteerd. Bij een no-fault verzekering
heeft het slachtoffer meer zekerheid dat zijn materiele schade daadwerkelijk wordt
vergoed. Ook wordt de schadevergoeding binnen een no-fault regime relatief sneller
uitgekeerd dan bij een aansprakelijkheidsverzekering.
Ten aanzien van de vermindering van de schaderegelingskosten en een reductie van
de premiekosten is uit empirisch onderzoek gebleken dat een no-fault verzekering
bepaalde voordelen heeft ten opzichte van een aansprakelijkheidssysteem. Deze kos-
tenvoordelen zijn afhankelijk van het toepasselijke regime. Een zuiver no-fault re-
gime leidt dan tot een belangrijke kostenbesparing, terwijl bij een gemengd systeem
van no-fault en aansprakelijkheid niet in alle gevallen een kostenbesparing wordt be-
reikt. De kostenbesparing bij een no-fault verzekering kan deels worden verklaard
uit het feit dat aan verkeersslachtoffers een lagere vergoeding wordt uitgekeerd.
Verder geldt dat de vergoeding voor immateriele schade in Noord-Amerika niet on-
der de dekking van een no-fault verzekering valt.

//oo/är/M)fc /4. Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de uitkomsten van het em-
pirisch onderzoek. Daarbij is ook nagegaan welke van de in de theorie besproken
combinaties van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering, rekening
houdend met preventie, compensatie en kosten, het meest aan de uitkomsten van de
empirie beantwoordt.
Omdat de preventieve effecten ten aanzien van no-fault en aansprakelijkheid onze-
ker zijn, is onderzocht of de keuze voor een bepaald vergoedingssysteem kan wor-
den gebaseerd op de criteria van compensatie en (administratieve) kosten.
Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat een systeem van aansprakelijkheid en
verzekering geen optimale compensatie aan het slachtoffer garandeert en tot hoge
administratieve kosten leidt.
In het leader van de compensatie van verkeersslachtoffers en de kosten van het sys-
tem is uiteindelijk gekozen voor een zuivere no-fault verzekering, omdat hiermee
de hoogste besparing op de administratieve en premiekosten wordt bereikt en de uit-
tering van de schadevergoeding sneller plaatsvindt dan bij andere vergoedingssyste-
n*n. De no-fault verzekering dient echter te worden gecombineerd met een strikte
handhaving van veiligheidsregulering om het gedrag van de verkeersdeelnemer ver-
te te sturen.



Deel IV: de toetsing van de Franse, Belgische en Nederlandse verkeersaansprake-
lijkheid aan de uitkomsten van de rechtseconomische analyse en het empirisch on-
derzoek.

/5. Hierin is vorenbedoelde toetsing uitgewerkt, waarbij de verschillende
regelingen en voorstellen zijn samengevat en vertaald naar de in de rechtseconomi-
sche analyse gehanteerde omschrijvingen. Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze
Systemen van verkeersaansprakelijkheid overeenstemmen met de uitkomsten van de
rechtseconomische theorie en het empirisch onderzoek. Naar aanleiding van deze
toetsing is een vergelijking gemaakt tussen een stelsel met aansprakelijkheid en een
systeem van verkeersverzekering. Tenslotte is met betrekking tot het onderhavige
onderzoek een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Van groot belang voor de uiteindelijke keuze voor een stelsel van verkeersaanspra-
kelijkheid is dat (verder) onderzoek noodzakelijk is. Het onderhavige onderzoek
heeft geen duidelijkheid kunnen geven omtrent de daadwerkelijke rol van het aan-
sprakelijkheidsrecht in het verkeer, de preventieve werking van verzekeringsvoor-
waarden en de invloed van veiligheidsregulering op het gedrag van niet-gemotori-
seerde verkeersdeelnemers. Het onderhavige onderzoek heeft aangetoond dat alleen
met behulp van een grondig statistisch en empirisch onderzoek naar de aansprake-
lijkheid, de verzekering en de veiligheidsregulering in het verkeer het juridische, het
economische maar vooral ook het politieke verkeersdebat op een juiste wijze kan
worden gevoerd. In een dergelijk debat dient met name vanuit preventief oogpunt
een gecombineerde toepassing van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheids-
regulering tot uitgangspunt te worden genomen. Dit onderzoek heeft immers aange-
toond dat voornoemde juridische instrumenten niet separaat kunnen worden bedis-
cussieerd, zij beinvloeden elkaar. Bij de keuze voor een stelsel met aansprake-
lijkheid en verzekering is kennis nodig van de preventieve werking van aansprake-
lijkheidsregels en van de rol van verzekeringen op preventief en compensatoir vlak.
Een preventieve werking van aansprakelijkheidsregels kan niet worden bereuet zon-
der de invloed van de verzekeringsvoorwaarden daarbij te betrekken. Veiligheidsre-
gulering tenslotte, is van belang daar waar de preventieve werking van de markt van
aansprakelijkheid en verzekering niet tot een optimaal resultaat leidt.



617

Summary • — " ••••• - • -'—

This book deals with a research on traffic accidents. It focuses on the question which
combination of liability, insurance and safety regulation will lead to an optimal
prevention of traffic accidents and an optimal compensation of traffic victims at the
lowest possible costs. Prevention focuses on the economic aim of minimising the
social costs of traffic accidents. Compensation focuses on the question in which way
traffic victims can be compensated. This research aims at providing an additional
contribution to the Dutch discussion on traffic liability by focusing, next to compen-
sation, on prevention and costs.

On the basis of an enumeration and explanation of the pressure points
within the actual Dutch traffic liability, the importance of the research is empha-
sised. Furthermore, the problem is defined and the methodology and classification of
the research introduced.

The problem is defined on the basis of a judicial analysis (part I) and an economic
analysis (part II) which together with the empirical analysis of the economic model
(part III) form the basis for the review of the law and related propositions (part IV).
In the judicial analysis, attention is drawn to Dutch traffic liability, and from a com-
parative perspective on traffic liability in France and Belgium. In the economic ana-
lysis, the research is based on the economic model of accident law and focuses on
how the law can influence the behaviour of the parties involved in traffic accidents.
Verifications are thereby made whether the legal instruments from the problem in-
fluence in theory the prevention and compensation of traffic accidents. As it is im-
portant to compare the theoretical conclusion of the economic analysis with the
practical experience, subsequently critical attention will be paid to empirical re-
search on traffic accidents. In this way, it is possible to judge if the law, in the form
of liability regulation, insurance conditions and safety regulation, can be of actual
influence on traffic behaviour and the number of traffic accidents.

Part I: The judicial analysis

7. In France, the 'loi Badinter' has been effective since 1986. Within this
special Act, the owner of a motor vehicle is strictly liable for the damage of the
cyclist, the pedestrian and the passenger. When the involvement of the motor vehicle
in a traffic accident has been established, the liability of the owner is given. There is
DO plea for a defence of contributory negligence of the victim, unless the negligence
is inexcusable and can be regarded as the only cause of the accident. Persons below
"* age of sixteen, persons above the age of seventy and those with a disability of
80% before the accident are always fully compensated. For all victims applies that
when the accident has been intentionally caused, the duty for compensation is dete-
riorated. As a result of the broad explanation of 'involvement' and the strict inter-



pretation of the 'faute inexcusable' by the Supreme Court of France, the basis of the
ioi Badinter' has developed from a initial strict liability with a contributory negli-
gence to an almost absolute liability for the owner of a motor vehicle. The driver of
a motor vehicle must for his loss rely on a negligence rule. For the negligence of the
driver-victim an objective criterion is used, which makes it that the driver is not
deprived of compensation.
An important aspect of the ioi Badinter' is the mandatory transaction procedure
The insurer is obliged to make the victim a final offer for compensation within 8
months after the accident has occurred. Although the compensation of non-moto-
rised victims has improved with the ioi Badinter', in practice the damages, in spite
of the transaction procedure, are not paid out faster.

With respect to the recourse procedure, next to the ioi Badinter', also the 'Protocol
d'Accord', an arrangement between the social and motor insurers, applies. This
regulation from 1983 refers to a simplified settlement of individual recourse files
according to a fixed procedure having its own character. In this procedure an
abstract system is used, whereby the magnitude of the compensation is counted on
the basis of standards with regard to liability, bodily injury and possible costs.

2. In Belgium, the Act of 13 April 1995, which came into effect on 1 July
1995, is important. This act, often denoted as the 'artikel 29bis WAM-regeling',
contains the compensation of certain victims of traffic accidents, especially the so-
called weak traffic participants, namely cyclists, pedestrians en passengers. The
liability for the loss of these victims rests on the liability insurer of the owner of the
involved motor vehicle.

Until this Act came into force in Belgium, the liability and the compensation as a
result of a traffic accident was regulated in article 1382 Civil Code. The traffic
victim had to hold the injurer liable for his loss on the basis of a tort. The victim had
to prove the fault of the injurer and the causality between the negligence and the
loss. The only fact that damage was caused by a certain risk, for instance driving a
motor vehicle, was insufficient evidence for negligence. The injurer could plea force
majeure, and negligence on the side of the victim could lead to a corresponding
reduction of the compensation. Cyclist, pedestrian and driver of a motor vehicle
were considered more or less equal.

Since 1995, the owner of a motor vehicle is through his liability insurance in almost
all cases held responsible for the damage of non-motorised traffic participants. The
driver of a motor vehicle must for his loss rely on the negligence of article 1382
Civil Code, the available social insurance and an alternative first party loss insuran-
ce.
Article 29bis WAM is to a large extent based on and inspired by the French ioi
Badinter'. The Belgium Act also focuses on the concepts 'involvement' and 'inexcu-



sable negligence'. For the interpretation of these concepts they refer to the jurispru-
dence of the Supreme Court of France. At the beginning of 2001 an amendment of
the Belgium Act with respect to the inexcusable negligence came into force. This
provision states that only traffic victims who are suicidal can not rely on the protec-
tion of this Act. This means that the Belgium Act is brought to perfection with res-
pect to the protection of victims and that in fact a no-fault insurance for the compen-
sation of weak traffic participants is created. < •!;• "••>-,>>iu^ a fe»>i^ f!*?î  ii-'v«.

CAapter 5. The starting point of the Dutch traffic liability is that damages due to
traffic accidents are compensated on the basis of the negligence of article 6:162
Dutch Civil Code. This regulation applies to traffic accidents between motor vehic-
les, between cyclists and accidents between cyclists and pedestrians.

With respect to traffic accidents between motorised and non-motorised traffic
participants, the special regulation of article 185 WVW applies. On the basis of this
regulation, the owner of a motor vehicle is liable for the loss of the cyclist and
pedestrian, unless force majeure is made plausible. In accordance with the juris-
prudence of the Dutch Supreme Court, force majeure is only plausible when the
driver is not to blame legally and the fault of the victim was so unlikely for him that
he could not take this into account in the concrete circumstances. When force
majeure is not plausible, although there is a fault of the victim, without being inten-
tional or reckless, it is only fair that the owner of a motor vehicle is at least liable for
50% of the loss of a non-motorised victim above the age of fourteen. The risk of a
traffic accident with a child below the age of fourteen is put entirely on the owner of
a motor vehicle. This means that in an accident between a motor vehicle and a child,
the loss of the child will be fully compensated, unless the behaviour of the child was
intentional or reckless.

Recovering insurers do not profit from these equity rules which are for the protec-
tion of the victim itself. The claim of these insurers must be judged on the basis of
force majeure and negligence. - - . - . . - , ,-. .<•,.< ,-..-• •« : /

The academic literature has for some decades tried to induce the legislator for a
reform of the traffic liability in which the protection of victims is emphasised. This
plea has been started for an important part by Bloembergen and Van Wassenaer van
Catwijck and was recently followed by other scholars. A majority of these academic
scholars shows a preference for a solution of the issue of traffic accidents outside
liability and chooses a form of no-fault insurance, which compensates the loss of the
victim, as far as these losses are not paid through the own sources of the victim.

The legislator did not follow the academic literature and adheres to liability as the
basis for the compensation of traffic losses. At the end of 1997 the former Minister
of Justice Sorgdrager introduced a bill on traffic accidents. This bill has been with-
drawn by her successor Korthals. Instead he announced his plans for a possible new
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bill. Both the former bill and the plan of Korthals intend to establish a strict liabilitv
on the owner of a motor vehicle for the personal loss of the cyclist, pedestrian and
passenger. Furthermore the employer is strictly liable for the loss of the driver-
employee caused by a traffic accident. The driver of a motor vehicle, not being an
employee, falls outside the scope of these propositions. When the involvement of the
motor vehicle in a traffic accident is established, then the liability of the owner is
given. Only when the behaviour of the victim refers to 'intention or conscious reck-
lessness' (bill) 'or recklessness as the only cause of the accident' (Korthals), the
duty to compensate for the owner of the motor vehicle is deteriorated, even though
he has been negligent himself. Recovering insurers will not profit from the protec-
tion of traffic victims. As a result of the repeal of article 185 WVW, they must, just
as the driver of a motor vehicle, rely on article 6:162 Dutch Civil Code.

Part II: The economic analysis of the law on traffic accidents

r 4. Law and economy can be considered a discipline, which by means of
economic concepts and instruments tries to analyse the law. Furthermore, law and
economy is an explanatory discipline in which with respect to accident law the
efficiency criterion has an important role. On the basis of this criterion it will be
examined how legal rules can contribute to the increase of social welfare, or that
some rules, considered economically, decrease this welfare or even lead to dissipa-
tion. • ' "• •••'• •"•• ;• ' - , •: • .-<: ,',,; ••:?*••* * r T 5 . i

The economic aim of the law on traffic accidents is the minimisation of the social
costs of traffic accidents. These costs can be divided in primary, secondary and
tertiary costs of accidents. The primary costs are connected with the reduction of the
number and the gravity of accidents and correspond with prevention. The secondary
costs refer to an optimal loss spreading following the accident and correspond with
compensation. The tertiary costs refer to the administrative costs of settling the
accidents and arise from the performance of the primary and secondary costs of
accidents. '

In this research the economic model of accident law will be started with two types of
actors, namely injurers and victims. Injurers will be presented as motorcar drivers
who inflict losses upon a cyclist, as being the victim. Injurer and victim make two
kinds of decisions, namely of and how often they participate in certain activities and
the decision with regard to their taking care while participating in an activity.
The optimal care, the economic optimum, of injurer and victim is found at the point
where the marginal costs of the latest added unit of care exactly equals the marginal
revenue in terms of reducing the expected loss which is connected with this added
u n i t o f c a r e . " - • ' ? • • ; k > l - . - n s d t i '•. >••-.•-••>) . ; : h ; , : i '•- ^ i - v « - " ^ .
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The starting point of the economic analysis is the Coase-theorem. This theorem
applies when, in the event of a traffic accident, a small number of parties through
negotiation against low transaction costs can reach an optimal arrangement as to
whether preventive measures should be taken. However, traffic participants are
strangers to each other, as a result of which the transaction costs become exceptional
and it will be impossible to enter into a contract with regard to the consequences of a
traffic accident. In case of traffic accidents, the conditions of the Coase theorem are
not fulfilled anymore, so that the law has to intervene in the form of liability or
(safety) regulation.

' • ri>; jo«

C7w/>ter 5. The economic analysis of liability law deals with the question which
liability rule will induce a traffic user to an optimal care and activity level. In this
stadium of the research it is assumed that the availability of insurance and existence
of safety regulation do not play a part. .= ,. ... ., L. .

In an unilateral model it is assumed that only the injurer can influence the accident
risk, whereby only the victim will suffer loss. In this model a strict liability rule will
mduce the injurer to an optimal care and activity level, because he is liable for the
total sum of accident costs. In case of a negligence rule, the injurer will exercise an
optimal care level, provided that the optimal care equals the standard of due care.
When the injurer complies with the standard of due care he is not liable, so that he
will not be induced to an optimal activity level.

In a bilateral model it is assumed that both the injurer and the victim can influence
the accident risk, whereby only the victim will suffer loss. In this model at a rule of
strict liability with a contributory negligence, the injurer is in theory liable for the
loss of the victim, unless the latter did not comply with the due care standard. At a
negligence rule the injurer must pay the loss of the victim when he does not comply
with the due care standard. Both liability rules will lead injurer and victim to exer-
cise an optimal level of care. At a strict liability with a contributory negligence the
injurer will exercise an optimal activity level. For the victim exercising an optimal
care level is sufficient, so that his activity level will be too high. At a negligence rule
the injurer will not be induced to an optimal activity level. The victim, knowing the
injurer by exercising due care is not liable, will exercise an optimal activity level
because otherwise he has to bear his own loss.

A refinement of the economic model shows that there are information problems with
rcgard to the due care standard. The court could be mistaken at determining the due
»re standard just as injurer and victim can be mistaken with regard to the applicable
™ care standard. Problems can also arise with the classification of care levels,
because the efforts (costs) and the knowledge and skills of injurer and victim to

fo the accident risk are not at the same level. These problems complicate the
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comparison between liability rules. This comparison is then depending on the signi-
ficance that is attached to certain factors of uncertainty.

Within the scope of the reduction of the primary costs (prevention), preference is
given to a rule of strict liability when, from a social perspective, it is more important
to control the risks of the motor traffic than to induce the cyclist to an optimal
activity level. When it is socially more important to control the behaviour of the
cyclist, the negligence rule could be efficient. The cyclist will exercise an optimal
care and activity level, the motorcar driver will exercise an optimal level of care, but
not an optimal activity level.
As part of the reduction of the secondary costs (compensation) it applies that a strict
liability with a contributory negligence more likely compensates the damage of the
cyclist than a regular negligence rule. In the field of the distribution of incomes a
strict liability with a contributory negligence in particular benefits a cyclist, when he
takes for granted that in most cases his loss will be compensated. With a negligence
rule it applies that the cyclist usually bears his own loss, unless the motorcar driver,
regardless of the behaviour of the cyclist, did not comply with the due care standard.
As part of the minimisation of the tertiary costs it applies that with regard to the
reduction of the costs of liability procedures a negligence rule is preferable to a strict
liability with a contributory negligence, that leads to more lawsuits. For the purpose
of the reduction of the information costs, in connection with the court's inquiry for
the due care standard, a strict liability with a contributory negligence can result in a
saving of costs.

(5. Within the economic analysis of liability law it is assumed that injurer
and victim are neutral in relation to the accident risk. However, with regard to traffic
it can be expected that the cyclist and the motorcar driver are risk averse to be
involved in a traffic accident. They can shift away this risk aversion by entering into
an insurance contract, in which the insurer is prepared to take over the risk from the
insured against a sum of money (premium). • '.! ; •i/-» !t;n.;';'j as 5*r;

The availability of an insurance leads to information problems, namely moral hazard
and adverse selection. Moral hazard sees to the situation where an insurer has not
enough information to make a correct estimation of the risk of the insured, as a re-
sult of which he will be less careful in case of a full insurance coverage. An insurer
can reduce moral hazard with the insured through a partial coverage or a deductible
and an adjustment of the terms/conditions of the insurance policy.
The process of adverse selection arises when an insurer by lack of information with
regard to the subscribed risks, can only offer an average premium which corresponds
with the average risk within the group. Some insured persons within this risk group
for whom the premium is too high compared to their personal risk, can decide to
leave the risk group, as a result of which the less good risks will be left. This can
lead to an increase in the premium which results in the abandonment of other
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insured persons. Finally only the inferior risks remain. The insurer can slow down
the process of adverse-selection by a strong differentiation between good and bad
risks and through additional measures which keep the good risks within the group
and induce the bad risks to carefulness. In this respect an increase of the deductible,
a decrease of the insurance coverage and admitting exclusions, for instance driving
while intoxicated is mentioned.

A third party liability insurance covers the liability of the injurer who inflicts harm
to the victim. A first party loss insurance covers the loss of the victim itself. A loss
insurer has more direct and reliable information with respect to the accident risk of
the individual insured, so that he is more able to reduce moral hazard and the
process of adverse-selection. The liability insurer must besides the behaviour of the
motorcar driver also take into account the behaviour of the victim, who is usually by
coincidence involved in a traffic accident with the insured motorcar driver. .. „.., .

A compulsory insurance is important to remove information problems alongside the
injurer with respect to his accident risk. A compulsory liability insurance can
furthermore be a good remedy against the underdeterrence caused by the insolvency
of the injurer, provided that the compulsory insurance goes together with an
effective supervision of the moral hazard. An alternative for a compulsory insurance
is a loss insurance alongside the victim.
The market for motor insurance must be sufficiently competitive to induce the
insurer to harmonise the premium with the individual accident risk of the motorcar
driver. Through a individualisation of the terms of the contract both the moral
hazard and the process of adverse-selection can be prevented.

When the compensation through a system of liability and insurance is not possible,
either because of insolvency problems, or because there is no insurance coverage for
certain risks, a guarantee fund can be a good addition for the benefit of an optimal
compensation of traffic victims.
A no-fault insurance, whereby the liability is fully abolished, is a compensation
mechanism that indemnifies on the on hand the loss of the occupants of the vehicle,
the driver and the passenger, and on the other hand the loss of the cyclist and the
pedestrian. The ex ante risk differentiation at this insurance can be based on the
individual skills and on the driving behaviour of the motorcar driver. An ex post
adjustment of the premium cannot be based on the liability, but can instead be based
on the loss history of the motorcar driver and the number of traffic violations.

The taking of recourse has a preventive advantage because the costs of accidents are
wing passed on to the injurer. When a first party insurer of the victim is taking
recourse on the injurer or his liability insurer, the latter can influence the carefulness
w the motorcar driver through the terms of the contract. Taking recourse also leads
"> a better spreading of the risk, because the costs are put on the insurer of the



injurer. However, when the administrative costs of taking recourse are higher than
the benefits in the field of prevention, a collective recourse in order to reach a costs
saving can be argued for.

Within the scope of relating liability and insurance it is assumed that the risk averse
injurer will enter into a liability insurance with full coverage, while the risk averse
victim will enter into a loss insurance. The question whether injurer and victim will
enter into an insurance contract depends on the applicable liability rule. It was
further assumed that an optimal supervision of moral hazard is not possible and that
there is uncertainty with regard to the due care standard.
On the basis of these assumptions with respect to the reduction of the primary
accident costs there could not be found an optimal combination of liability and
insurance.
A strict liability with a contributory negligence is preferred when importance is
attached to the risk raising activity of the motorcar driver. A negligence rule is
preferable when it is assumed that supervising the moral hazard can better be
executed with a loss insurance than with a liability insurance. With a no-fault
insurance the prevention of traffic accidents is, due to the abolishing of liability,
exclusively guaranteed by the no-fault insurer. This prevention cannot be based on
liability and moreover it counts that the cyclist has inadequate incentives of care
because his loss is automatically compensated. v <• :^; 1
With respect to the reduction of the secondary accident costs it counts that a strict
liability with a contributory negligence can be preferable when it is assumed that the
motorcar driver, either is more able to avoid the loss, or is considered a higher
accident risk than the cyclist. When importance is attached to the assumption that
the motorcar driver and the cyclist equally contribute to the accident risk and the
supervision of moral hazard is better executed with a loss insurance than with a
liability insurance, a negligence rule is preferable. A no-fault insurance is advanta-
geous because, depending on the magnitude of the insurance coverage, the compen-
sation of the victim is optimally guaranteed. However, in principle this compensa-
tion is not based on the behaviour of the motorcar driver or the cyclist. The supervi-
sion of the behaviour of the motorcar driver becomes complicated and is entirely
absent at the cyclist.
With regard to the reduction of the tertiary costs it is concluded that strict liability
with a contributory negligence is lightly preferable to a negligence rule, when the
dispute is solved without intervention of the court. A no-fault insurance reduces the
administrative costs. Because liability is abolished and the loss is entirely settled by
the no-fault insurer, there are in theory no legal costs.

C/ia/?ter 7. In this chapter three economic theories of (government) regulation are
described. The public interest theory is related to enact rules, which aim at the
increase of the social welfare. The government regulates from a public interest
perspective certain failures of the market mechanism. These market failures who
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disturb an optimal operating market mechanism, cannot be taken away by the market
itself nor through private law. Examples of market failures are external effects, for
instance the danger in traffic that can be caused by driving a motorcar, and
asymmetric information, for instance the operation of an insurance company.

In a second theory the preventive effects of liability and safety regulation are
compared on the basis of a number of criteria. With regard to traffic it is put forward
that for optimal prevention a combination of liability and safety regulation is advis-
able. Traffic participants have as being directly involved better information with
regard to the accident risk. Depending on the enforcement of safety standards, safety
regulation is needed to optimise this information. Safety regulation can be used for
the determination of liability as a result of a traffic accident. When the injurer
violates a safety standard, for instance the speed limit, this standard can be used by
the court for the determination of liability.

The private interest theory explains why the decision-making process in politics
sometimes leads to legislation which is not in the public interest, but rather comes
into effect under the influence of certain interest groups. Especially small interest
groups with a high degree of self regulation, who are using strict entrance rules to
the group, can exercise real influence on the process of legislation. The interests of
large consumer groups are more generally formulated, still the influence of such
groups must not be underestimated while they unite a great number of potential
voters.

With respect to traffic safety regulation it can be expected that motorcar insurers and
car manufacturers will limit the entrance to and the competition on the market,
whereas interest groups of motorcar drivers plead for safer cars and interest groups
of traffic victims aim at a large degree of victim protection. These conflicting
interests within the lobby process can only be brought together on limited parts of
safety regulation. An example with respect to the interests of traffic victims and
motorcar insurers shows that regulation of driving under influence of alcohol can,
from a public interest perspective, improve the efficiency, whereby also a better
prevention of traffic accidents is possible. The interest groups of traffic victims are,
for reasons of protection, concerned with this kind of regulation. For motorcar
insurers however this kind of regulation can improve the possibilities of controlling
the moral hazard of reckless motorcar drivers and limit the entrance to the market.

5. This chapter summarises the economic analysis by statements. This
chapter also reviews a number of possible combinations of liability, insurance and
safety regulation.
to the first place it is possible to opt for a strict liability with a contributory
negligence, by which the motorcar driver has a liability insurance and the cyclist has
3 loss insurance. In this case it is supposed that the influence from the motorcar
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driver on the accident risk is higher than the influence from the cyclist. Safetv
regulation is desirable on areas which are not ruled by liability and insurance but
can provide additional prevention, subject to good enforcement. Examples of this
safety regulation are regulation of the speed limit, use of alcohol in traffic and
motorcar safety.
In the second place it can be assumed that the influence of the motorcar driver and
the cyclist are supposed to be more equal. In that case it is possible to opt for a
negligence rule combined with a liability insurance (motorcar driver) and a loss
insurance (cyclist). Safety regulation is necessary for further prevention of traffic
accidents, but also to guide the sub-optimal activity level from the motorcar driver.
In the third place a choice can be made for no-fault insurance on the side of the
motorcar driver, offered by the private insurance market, combined with a strict
safety regulation. This system emphasises optimal compensation of the cyclist and
the motorcar driver against the lowest possible costs and it is also assumed that the
motorcar driver has more influence on the accident risk than the cyclist. On behalf of
supervising the moral hazard the no-fault insurer should take measures to influence
the behaviour of the insured motorcar driver. Strict enforcement of safety regulation
is essential for additional control of the behaviour of the motorcar driver, but
moreover to induce the non-motorised traffic to careful behaviour.
In the fourth place a choice can be made for a no-fault insurance for all traffic
participants. This system emphasises optimal compensation of traffic victims. The
responsibility of the no-fault insurer is more spread and the supervision of the moral
hazard can better performed. A strict enforcement of safety regulation is also essen-
tial for additional control of the road user.

Part III: The empirical test of the economic model

The empirical research consists of a reproduction and a critical review of already
available research material. Moreover the empirical research contemplates to
examine, by statistic material, if legal instruments can influence the behaviour of
traffic participants and costs of traffic accidents. On this examination reference will
be made to theoretical assumptions.

CAa/?ter P. In this chapter several general aspects of traffic accidents are under
discussion. With reference to marks of traffic accidents a comparison is made
between a number of European countries, North-America and Canada. From these
statistical data, which roughly relate to the period 1980 - 1995, appears that the
number of traffic accidents with injury and the number of traffic fatalities went
down, in spite of an increase of the motorcar density. Moreover the number of traffic
fatalities among cyclists, pedestrians and passengers went down in most countries,
while the number of traffic fatalities among drivers of motorcars increased.
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Also a couple of empirical studies referring to traffic behaviour and accident risk is
dealt with. From these studies it appears that young and inexperienced motorcar
drivers have difficulty with practising the required care in traffic. These motorcar
drivers underestimate the accident risk and apparently take more risks in traffic than
older motorcar drivers. Besides that, they overestimate their own driving proficiency
in comparison to motorcar drivers from their age-group. Older and more
experienced motorcar drivers also underestimate the accident risks, while it does not
appear from the marks that older motorcar drivers are, proportionally, exceedingly
represented in the traffic accident statistics. The examination referring to the
accident risk and the activity level of pedestrians also leads to the conclusion that
age is of influence on the determination of the accident risk. Especially children and
old people are at high risk of accidents, despite their relatively low activity level.
With children, this is the result of less awareness of the traffic danger. Younger en
adult pedestrians have a higher activity level, but their relatively big involvement
with traffic accidents is the result of their own knowingly risk behaviour.

/O. In accordance with the practical efficacy from liability rules it is argued
that the influence of liability law on prevention of traffic accidents can be hardly
empirically examined. There is not enough empirical proof to prove such an
influence and as a result of the influence of insurance the examination of just the
liability law is hindered. Because of that the influence on the traffic behaviour has
become an important task of (liability) insurers.

Research has suggested that a negligence rule with a contributory negligence
induces a motorcar driver to more care than a negligence rule with a relative negli-
gence. However, it is not empirically proven that the change from a negligence rule
with a contributory negligence to a negligence rule with a relative negligence has
lead to a reduction of care from the motorcar driver or an increase of the number of
t r a f f i c a c c i d e n t s . •-' •••'". ¥ ^ K m - ? < i - • ' • - > . : • •• • - . • • > . - j - ^ , : , , - . ? • y ; : u _ .•,,•.-.- - • ? . - • M ;

This chapter also pays attention to a quantitative research to the process of
settlement of damages after a traffic accident. The research referring to Dutch traffic
liability dates back to the seventies of the past century. The importance of the
reviewed studies lies in the assumption that just the liability law plays a small part in
4e settlement of damage. The biggest part of compensation of injury to the victim
came down from own available provisions. Further, a large majority of the procedu-
res is taken care of by the liability insurers from the damage originator.

Research referring to the compensation of traffic victims in the United States and
Canada concludes that the average liability claim is dominated by payments for
intangible injury. Further, traffic victims with a small claim for damages are, as a
result of the presence of generous payments for intangible injury and the availability
of several compensation sources, mostly overcompensated. Traffic victims who have



suffered serious to highly serious injury, as a result of a traffic accident, do not
receive full compensation. The low policy limit with the third party liability
insurance from the injurer or the complete absence of such an insurance is to blame
for t h i s . . ..:•• i .^<-J! .;.••:*!= i r - i c .N>i.'3i:;?.:•;<:. i r «

CÄa/?ter 7/. This chapter deals with the question if, given the increased influence of
insurance, the preventive efficacy of the liability law actually takes shape through
the insurance conditions. Moreover it will be examined, judging from empirical
research, if the supervision of the insurer influences the traffic behaviour of the
insured, the number of traffic accidents and the number of traffic victims.

Within the American motorcar insurance the accent is, in accordance with the
supervision of the moral hazard, laid on an ex ante risk differentiation with the
determination of the policy conditions. With this determination a lot of classification
variables will be used. With regard to the ex post premium adjustment no clearly
defined system is applied. Motorcar insurers mostly work with additional charges on
the premium in reaction to a traffic accident caused by the policy holder or a traffic
offence made by him. These additional charges can rise highly, depending on the
number of traffic offences and traffic accidents. However, there is no empirical
research available from which a direct connection can be determined between risk
differentiation respectively a premium adjustment and a reduction of the moral
hazard or a fall of the number of traffic accidents. At most it can be concluded from
the reviewed research that, on behalf of the prevention of traffic accidents, a
premium differentiation is necessary, in addition to which good and bad motorcar
drivers pay a premium that corresponds as much as possible with the individual
accident risk.

Europe and Japan use, on behalf of the premium adjustment, a bonus-malus system
(BMS), based on the damage history of the motorcar driver. The ex ante risk
differentiation is mostly limited to a few classification variables, of which the most
important are age, place of residence, profession and type of car. A BMS is a form
of 'experience rating' by which the insured on the one hand can be punished with a
premium raising (malus) when he can be held responsible for one or more traffic
accidents. On the other hand policy holders who have participated damage free to
the traffic during a certain period, receive a discount (bonus) on their premium, after
a certain period (mostly a year). Besides putting up motorcar drivers to careful
behavior, the aim of a BMS is to reach a better valuation of individual risks, through
which each policy holder on term pays a premium according as much as possible to
his expected risk. An important means to achieve this is the separation of the good
and the bad motorcar drivers by placing them ex ante in different premium classes.

A study to BMS structure in France, Belgium and the Netherlands shows that in the
ex ante phase there is only made limited use of the variables that are of importance
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to an optimal risk differentiation. This means that within these BMS-rules the ex
post supervision of the behaviour of the motorcar drivers is emphasised. However,
from research appears that the application of a deductible, besides other variables
like age, place of residence and the number of covered kilometres, contributes to an
optimal ex ante risk differentiation within a BMS. The collection of as much
information as possible is even necessary, assuming that a traffic accident is a
relatively rare occasion. An ex ante risk differentiation cannot enclose everything
and can bring high costs when the real traffic behaviour of an individual motorcar
driver has to be determined. Ex post premium adjustment is necessary to guarantee a
supervision of variables which cannot be valued ex ante.
Premium adjustment, based on the yearly claim frequency of the policy holder, leads
to inequality between policy holders on term. Also the application of special rules in
which premium raises are being remitted more quickly, can endanger the aim of a
BMS, the separation of the good and the bad risks. With an ex post premium
adjustment the motorcar insurer needs, with the judgement of the damage history of
the motorcar driver, to indulge in the claim frequency of an policy holder measured
over a certain period. Besides that, it is important that a BMS is devided in a large
number of premium classes with a proportional connection between the bonus
classes and the malus classes. Finally also the extent of claim for damages, the
income of the policy holder and the number of traffic offences can contribute to
maximise a BMS regime. . . . . . . . .

In accordance with the influence of government regulation on the motorcar
insurance market, there has been an examination of the American, English and Ger-
man motorcar insurance market. In North-America the regulation of insurance
markets is mainly a task from the stately governments, through which the extent of
the insurance regulation differs from state to state. Within the insurance market from
Massachusetts for example, the supervision of the market itself as well as the
insurance conditions is in hands of the government. In England and Germany there
is a strict solvability regulation to protect the policy holder against bankruptcy of his
insurer. With regard to the insurance conditions the English market can be seen as
competitive, through which the insurers are induced to apply a more defined system
of risk differentiation. In Germany the insurance conditions are imposed by the
government. The strict insurance regulation in Massachusetts and Germany limits
the motorcar insurers in their freedom to apply an optimal ex ante risk differentiation
in order to supervise the moral hazard. Besides that insurers cannot compete on the
pnce of the motorcar insurance. A comparison between the English and the German
insurance market shows that the number of traffic fatalities in England is relatively
lower than in Germany. Just one author suggests that a regulated insurance market
'fads to more traffic accidents and that competition within the insurance market is
significant for the prevention of traffic accidents. A direct connection between
insurance regulation and prevention of traffic accidents could not be demonstrated.



CAa/rter / 2 This chapter examines, on the basis of the available empirical literature
which influence certain forms of safety regulation might have on the behaviour in
traffic and the number of traffic accidents. , ,,,,

Referring to the safety of the occupants of a motorcar attention is paid to motorcar
safety systems, like safety belt and airbag. From research appears that the use of
these motorcar safety systems leads to a reduction of the number of traffic fatalities
among occupants of a motorcar. For the compulsory safety belt it goes that, besides
a campaign to point out the increase of safety to the public, an intensive supervision
together with the application of sanctions is necessary to guarantee optimal use of
the safety belt. This does not go for a passive motorcar safety system like the airbag.
By regulation car manufacturers can be brought to install airbags into cars, by which
a saving in costs on the enforcement can be achieved and optimal use is guaranteed.
Empirical research has not shown if the increased safety in cars has a negative
influence on the car of motorcar drivers (offsetting behavior) and on the number of
traffic victims among non-passengers. . , . ,

Driving under influence of alcohol can be reduced by an extensive preventive breath
test campaign. However, this reduction will have a temporary effect when they
won't go through with the campaign and motorcar drivers discover after a certain
period that the chances of being caught are reducing. Driving under the influence of
alcohol can also be reduced by raising the excise on alcohol and by administrative
and criminal sanctions. From research appears that an administrative injunction on
using one's driver's licence (reduction of the activity level) is a more effective
policy instrument than for example a fine or imprisonment. The empirical results
regarding imprisonment are controversial, although one research suggests that
especially with older drivers imprisonment achieves a preventive effect.

The introduction of a maximum speed limit can be significant to the prevention of
traffic accidents. Also for this goes that a permanent effective enforcement, for
example by intensive police controls or the use of a radar, can lead to a reduction of
the number of speed limit offences and with that a reduction of the number of traffic
accidents.

CAcrpfer /5. On the basis of the available empirical literature this chapter examines
the preventive and the compensatory effects of the no fault insurance and the
liability law. Three forms of no fault insurance matter in this examination. Within a
pure no fault insurance, liability is completely abolished. There is a compensation
fund, from which traffic victims receive a compensation which is mostly limited to a
fixed percentage of the material damage (Quebec, New Zealand). Within a threshold
no fault insurance there is a possibility to put in a claim, bound to material or
financial thresholds (Australia, North-America). An add-on no fault insurance
contains, besides the maintaining of the liability law, a compulsory first party



insurance coverage of a size determined by the government (Australia, North-
America).

The empirical research to the preventive effects of the no fault legislation in relation
to the liability law, shows contradictory results. Besides that it is not possible to give
unequivocal conclusions as a result of the differences in interpretation of the
research results. On the one hand it is possible to state that the introduction of a pure
no fault insurance has not lead to more traffic accidents and traffic victims. On the
other hand studies point out that also a combination of a no fault insurance and a
partly enforcement of the liability law does not lead to a reduction of the number of
traffic accidents. However, the empirical research does show that without additional
preventive measures a no fault system will lead to more traffic accidents and more
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With regard to the size of the compensation of traffic victims, empirical research has
shown that as well a no fault insurance as a liability system in most cases fully
compensate the suffered material loss. Within the liability law most traffic victims
are more than fully compensated, because in this compensation an important part of
intangible damages has been calculated. Within a no fault insurance the victim has
more security that his material loss will actually be compensated. Also the compen-
sation within a no fault regime will be paid out relatively more quickly than within a
liability insurance. •, .^j . :^;; ; , t, ..> ,. . .,-..

With regard to the reduction of claim settlement costs and the reduction of the
premium costs, empirical research has shown that a no fault insurance has certain
advantages compared to a liability system. These cost advantages depend on the
applicable regimen. A pure no fault regimen leads to an important saving of costs,
while a mixed system of no fault and liability doesn't achieve in all cases a saving of
costs. The saving of costs within a no fault insurance can partly be explained from
the fact that traffic victims are less compensated. Furthermore goes that the compen-
sation for intangible loss in North-America is not covered by a no fault insurance.

CAa/?ter /4. This chapter contains a summary of the results of the empirical
research. In this chapter is also examined which of the theoretically reviewed combi-
nations of liability, insurance and safety regulation, taking into account the
prevention, compensation and costs, complies the most with the results of the empi-
rical researches.
Because the preventive effects with regard to the no fault and liability insurance are
•"secure, it has been examined if the choice for a certain compensation system can
oe based on the criteria of compensation and (administrative) costs,
from empirical studies appears that a system of liability insurance does not
guarantee an optimal compensation to the victim and leads to high administrative
costs.
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Within the scope of the compensation of traffic victims and the costs of the system is
finally chosen for a pure no fault insurance, because this insurance achieves the hig-
hest saving of administrative costs and premium costs and the payment of com-
pensation occurs more quickly than with other compensation systems. However the
no fault insurance needs to be combined with a strict enforcement of safety regu-
lation to guide the behaviour of the traffic participant.

Part IV: The test of the French, Belgian and Dutch traffic liability to the results of
the economic analysis and the empirical research " '''-•

/5 . In this chapter the test mentioned above is worked out and the different
regulation and proposals are summarised and translated into the descriptions used in
the economic analysis. Furthermore it is examined to what extent these systems of
traffic liability correspond to the results of the economic theory and the empirical
research. As a result of this test the liability system and the traffic insurance system
are compared. Finally, with regard to the mentioned research, a few recommenda-
tions are phrased.

U
For the final choice for one of the traffic liability systems, further research is
necessary. The research was not able to give any evidence about the actual part in
traffic of the liability law, the preventive effect of insurance conditions and the
influence of safety regulation on the behaviour of non-motorised traffic participants.
The research in question has shown that only with help of thoroughly statistic and
empirical research to the liability, the insurance and the safety regulation in traffic,
the legal, economic but particularly the political traffic debate can be held in a right
way. From a preventive point of view a combined application of liability, insurance
and safety regulation needs to be taken as a basic assumption in such a debate. For
this research has shown that the legal instruments mentioned above cannot be
discussed separately, they have an influence on each other. To make a choice for a
system with liability and insurance, knowledge of the preventive effect of liability
rules and the part of insurances on preventive an compensatory area is necessary. A
preventive effect of liability rules cannot be achieved without involving the influen-
ce of insurance conditions. Safety regulation finally, matters there where the preven-
tive effect of the market of liability and insurance does not lead to an optimal result.
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