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14. Samenvatting
Deze studie heeft als primaire doelstelling het ter discussiestellen en
bestrijdenvan de vanzelfsprekendheid,
waarmedehet behoefte-en behoeftigheidsprincipe,zoals dat in het ius constitutum ten grondslag ligt aan
schadevorderingenop grond van onrechtmatigedoodslag als onaantastbaar dogma werd en wordt beschouwd.
In hoofdstuk 1 wordt de ontstaansgeschiedenis
van het huidige art.1406
BW, dat de rechtsgevolgenbij onrechtmatigedoodslag regelt,behandeld
tegen de achtergrond van het Oud Vaderlands Recht. Dit kende van
oudsher bij onrechtmatige doodslag een zogenaamdeweergeldregeling
tussende families van het slachtofferen de dader, waaruit tenslotteeen
schadevergoedingsactie
van de nabestaandenvan het slachtoffertegenover
Hugo de
de dader is ge6volueerd.Hoeweldoor de befaamderechtsgeleerde
Groot (1583-1645),wiens beschrijvingvan de juridische gevolgenbij
onrechtmatigedoodslagmodel heeft gestaanvoor het in 1838ingevoerde
en tot op hedenongewijzigdeart.1406BW, eenvolledigeschadevergoeding
werd voorgestaan,werd kort voor het definitieveontwerp van het BW in
1833op onduidelijke gronden in de tekst van art. 1406 BW een wijziging
aangebracht,waardoor aan de stand en de fortuin van de dader invloed
Dit
werd toegekendbij het bepalenvan de hoogtevan de schadevergoeding.
element,gevoegdbij de aard van de te vergoedenschade,had tot gevolgdat
door de rechtspraak,in een tijd waarin door het recht een grote mate van
beschermingaan het vermogen van de laedenswerd gegeven,een sterk
alimentatiefkarakter aan eenvergoedingwegensgederfdlevensonderhoud
werd toegekend.Dit hield in, dat aan de nabestaandenvan het slachtoffer
slechtsdan vergoedingvan het door de dood van hun verzorgergederfde
levensonderhoudkon worden toegekend,wanneerzij als behoeftigkonden
worden aangemerkt. Behoeftigheid betekende,dat men niet uit eigen
middelen of arbeid in staat was in het eigen onderhoud te voorzien.
Behalvedezevergoedingsbeperkende
voorwaarde,werd ook het niveauvan
levensonderhoud,waaraan de vergoedingdiende te worden gerelateerd,
geobjectiveerdin die zin,dat niet het feitelijkeonderhoudsniveau,
zoalsdat
maar
het
meer
algemene
behoefhet
zou
zijn
verstrekt,
door
slachtoffer
teniveau van de maatschappelijkekring, waartoe het slachtofferen diens
nabestaandenbehoorden,tot uitgangspuntgenomen.Dit geobjectiveerde
behoefteniveaukon wel lageren gelijk,doch nimmer hogerzijn dan hetgeen
door het slachtofferfeitelijk zou zijn verstrekt.
In de hoofdstukken2 en 3 wordt betoogd,dat de essentievan art. 1406BW
gelegenis in het bijzonderekarakter van de toegebrachteschade,waardoor
ten aanzien van het vestigen van de aansprakelijkheidde regels van
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toepassingzijn, zoalsdie algemeengeldenvoor aansprakengebaseerdop
onrechtmatigedaad. Wanneerhet slachtoffermet de laedenscontractueel
is overeengekomen,dat hij deze vrijwaart van aansprakenuit onrechtmatigedaad vanzijn nagelatenbetrekkingen,dan zijn dezehieraanevenwel
niet gebonden.De Hoge Raad beslistemet HR 22 december1950,NJ
1951-222namelijk,dat de nagelatenbetrekkingenagerenop grond van een
eigen, niet van het slachtoffer afgeleid, recht, om welke reden door het
slachtoffereen eventuelevordering van zijn nabestaandenniet bij beding
kan worden uitgesloten.Bij het bepalenvan de omvangvan de te vergoeden
schade,wordt ten aanzienvan de algemenerechterlijkematigingsbevoegdheid bij risico-aanvaarding dan wel eigen schuld van het slachtoffer
betoogd,dat ten opzichtevan de nabestaandengeenmatigingscorrectieop
de schadevergoedingdient te worden toegepast,wanneer blijkt, dat de
verwijtbare gedragingvan het slachtoffermede diens dood heeft veroorzaakt waardoor de omvang van de door de laedenste vergoedenschadeis
beperkt.
In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van de jurisprudentie betoogd dat het,
door interpretatievan de wettekstin het geldendrecht gekomen,behoefteen behoeftigheidsprincipeniet kan steunen op de rechts- en wetsgeschiedenis,noch dat hiervoor aan de tekst zelf goedeargumentenkunnen
worden ontleend. Vervolgenswordt aangetoond,dat het algemeenaanvaarde uitgangspunt, dat ieder der nagelaten betrekkingen een eigen
zelfstandig vorderingsrechtheeft, zomede het relatieve karakter van de
behoeftigheiden onmiskenbareschadevergoedingskarakter
van een dergelijke vordering, onverenigbaar is met het behoeftigheidsprincipe.
Tenslottewordt na analysevan het recenteHony-arrest,HR 5juni 1981, NJ
1982-221,geconcludeerd,dat door de Hoge Raad het behoeftigheidsprincipe is verlaten, waarmede een meer met de huidige maatschappelijke
grondslagaan vorderingentengevolgevan
opvattingenovereenstemmende
onrechtmatigedoodslag is gegeven.
heefttot gevolg,
Het afschaffenvan het behoefte-en behoeftigheidsprincipe
dat vorderingen gebaseerdop art. 1406 BW normale schadevorderingen
wegens gederfd levensonderhoud zijn geworden, waarop evenals bij
van toepasletselschadende algemenenormen van voordeelstoerekening
sing zijn. In hoofdstuk 5 worden een viertal mogelijk vergoedingsbeinvloedendeaspectenaan de thans geldendevoordeelstoerekeningscriteria
getoetst,terwijl in hoofdstuk 6 de consequenties
van de afschaffingvan het
voor de uitkeringen krachtensde AlgemeneWedubehoeftigheidsvereiste
wen en Wezenwetaan eennaderebeschouwingworden onderworpen.Op
grond van_denieuweopvatting en de rechtspraakwordt geconcludeerd,
dat
de zogenaamdegezinstoeslagdie krachtensde AWW wordt verstrektaan
weduwen met tenminste 66n kind jonger dan 18 jaar, integraal aan de
weduwepersoonlijk dient te worden toegerekend,door welke toerekening
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de eventueleschadevan de kinderen niet wordt beinvloed.
Hoofdstuk 7 geeft een uitvoerige toelichting op het door de schrijver
voor schadevorderigenop grond van
ontwikkelde berekeningssysteem
onrechtmatigedoodslag,met behulp waarvan de voor iederenabestaande
afzonderlijk, op grond van zijn eigenzelfstandigerecht,bestemdeschadevergoedingnauwkeurigkan worden bepaald.Naast de snelheid,waarmede
een dergelijke gecompliceerdeberekening kan worden uitgevoerd,is de
goedecontroleerbaarheid
hiervaneveneens
een belangrijkkenmerk.
De hoofdstukken8 - 11 behandeleneenaantal praktischeaspectenvan de
schaderegelingin de praktijk. Naast een uitgebreide casuistiek wordt
tegen de achtergrond van de leer der redelijketoerekeningeen algemene
beschouwinggewijdaan de wijzewaarop in de praktijk met kansenrekening
dient te worden gehouden.Als belangrijksteverschilmet het waarderenvan
kansen ten tijde van de leer der adequatecausaliteitwordt betoogd, dat,
wanneer tengevolgevan het ongeval, een door het slachtoffer gewenste
situatie, geziende omstandighedenen zijn persoon,met een redelijkekans
op realisering zou zijn nagestreefd,het risico dat dezekans niet meer kan
voor rekeningvan de laedensdient te komen.
worden gerealiseerd
In hoofdstuk 12 wordt uitvoerig aandacht besteedaan de komende invoeringvan boek 6 NBW waarin, in art. 6.1.9.12,eenzeergedetailleerde
regelingvoor schadevorderingen
op grond van onrechtmatigedoodslag
wordt gegeven.Na het betuigenvan instemmingmet een groot aantal
verbeteringenten aanzienvan art. 1406BW vooral waar het uitbreiding van
de kring der vorderingsgerechtigdenbetreft, wordt met nadruk stelling
genomentegende opvatting van de voorstellers,dat het behoeftigheidsprincipe ook in het komende recht gehandhaafd dient te blijven. Ook het
voornemen van de regeringuitkeringen krachtenssommenverzekeringen
bij wet verplicht op de ontstaneschadeaan gederfd levensonderhoudin
mindering te brengen wordt sterk bekritiseerd,vooral ook daar het reeds
vanaf 1969geldendrecht is gewordendergelijkevoordelenniet op schade
tengevolgevan lichamelijk letsel toe te rekenen.
Tenslottewordt in hoofdstuk XIII het recht bij onrechtmatigedoodslagin
een vijftal ons omringende landen vergeleken.Significant is, dat het
behoeftigheidsprincipe,dat bijna anderhalveeeuw ons recht ten aanzien
van onrechtmatigedoodslag heeft bepaald,in geen enkel land navolging
heeft gekregen.Op een enkeleuitzonderingenna, is dit tevenshet gevalbij
het in mindering brengenvan uitkeringenkrachtenssommenverzekeringen
een wederom
op de ontstaneschade.Ook hierin dreigt ons rechtssysteem
unieke, maar uiterst ongewenste,positie in te gaan nemen.

