
i c 

•8 

NL90C0281 

-* & 4 
x?.^ * • * * » 

fv 
1 f f£& oil 

1£* 
^ \w ï ^ ^ ^ i ^ ï T ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r **%•• 

-.' Äå^ÄftiilPÄS: 

^gnlmslg^l 

Rv/U - W V / - /R§£ 

Algemene informatie over de Wetenschapswinkel 

De Wetenschapswinkel maakt deel ull vin de Rijksuniversiteit Ie Lelden. De winkel heeft een bemiddelende funk-
He: mensen komen er met hun vragen en problemen, w u r m binnen de universiteit gezocht wordt mar medewerk-
fstjen of studenten die onderzoek willen en kunnen doen. 

De Wetenschapswinkel werkt bij voorkeur voor groepen mensen, al worden Individuele vragen niet zomaar terzijde 
geschoven. 
Doel van de bemiddeling b aanvragen Ie ondersteunen bij het verbeteren van hun positie met behulp van weten
schappelijk onderzoek. 
Als voorwaarden gelden dat klanten niet In staat zijn het onderzoek zelf te betalen en dat het onderzoek niet 
voor commercials doeleinden gebruikt wordt. De resultaten zijn In principe openbaar. 
Heeft u vragen of problemen waarbij de Wetenschapswinkel mogelijk steun kan bieden? Del, schrijf of kom even 
langs. De Wetenschapswinkel la ledere werkdag open van 09.00 lot 17.00 uur. 
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Dit rapport is tot stand gekomen onder begeleiding van mr. CJJ.M. Stoiker, afdeling Burgerlijk Recht, 
Rijksuniversiteit te Leiden in opdracht van Stichting Kritische Massa. 

Overname van tekst(£:i-eltcn) is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 

Eerder verschenen bij de Wetenschapswinkel, de volgende rapporten over de wettelijke aansprakelijkheid bij kernongevallen: 

J. van den Brink, Wettelijke Aansprakelijkheid bij kernongevallen, 1986 (f 9,50). 
C. Bar, Civielrechtelijke Jansprakelijkhcid bij grensoverschrijdende kernschade, 19S7 (f 7,50). 
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The man who never alters his opinion is like standing 

water, and breeds reptiles of the mind. 

-Blake, Proverbs of Hell 

VOORWOORD. 

Nederland heeft voor extra energie-opwekking op dit 

moment twee kerncentrales. Een ernstig ongeval met een 

van deze twee is ons tot nu toe gelukkig bespaard geble

ven. Toch moet, hoewel de veiligheidseisen zeer hoog 

zijn, met een ongeval altijd rekening worden gehouden. 

Deze scriptie handelt over de regeling ten aanzien van 

de schadevergoeding na een ongeval met kernenergie. 

Het oorspronkelijke uitgangspunt van deze scriptie was 

de Het aansprakelijkheid kernongevalen (W.A.K.O.), maar 

tijdens mijn onderzoek bleek, dat er twee nieuwe wets

voorstellen waren verschenen. 

Ik heb besloten deze nader te belichten en te vergelij

ken met de W.A.K.O., om te bezien of zij op een aantal 

inmiddels gesignaleerde knelpunten verbetering brengen. 

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om 

iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de tot

standkoming van deze scriptie te bedanken. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING TOT DE W.A.K.O. 

De Het aansprakelijkheid kernongevallen is het resultaat 

van twee verdragen: het op 29 juli 1960 te Parijs tot 

stand gekomen Verdrag inzake wettelijke aansprakelijk

heid op het gebied van kernenergie (1) en het op 31 

januari 1963 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot 

aanvulling van het Verdrag van Parijs (2). 

Het Verdrag van Parijs komt voort uit de wens van de 

betrokken staten om de gevolgen van een ongeval net 

kernenergie, gebruikt voor vreedzame doeleinden, op een 

zo gelijk mogelijke wijze te regelen. Dit in verband met 

eventuele grensoverschrijdende schade, het internatio

nale vervoer van nucleaire stoffen en de ontwikkeling 

van de verzekeringsmogelijkheden (3). Het doel van het 

Verdrag is tweeledig. Enerzijds heeft men een zo goed 

mogelijke schadevergoedingsregeling voor de gelaedeerden 

na een ongeval met kernenergie willen opstellen. Ander

zijds moest de nog in ontwikkeling zijnde kernenergie 

beschermd worden tegen hoge verzekeringskosten/ zodat 

het een goedkoop produkt bleef en de ruimte had voor 

ontwikkeling. 

Het Verdrag van Parijs gaat dan ook uit van de volgende 

beginselen: 

1. de aansprakelijkheid is gekanaliseerd 

2. de aansprakelijkheid is geobjectiveerd 

3. de aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum 

bedrag 

4. de aansprakelijkheid is beperkt in tijd 

5. de exploitant heeft een verzekeringeplicht 

Gezien de doelstellingen van het Verdrag hebben deze 

bepalingen rechtstreekse werking. De Het aansprakelijk

heid kernongevallen (W.A.K.O.) werkt ze slechts uit en 

geeft enkele aanvullende bepalingen om een voor de 
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Nederlandse selaedeerden zo goed mogelijke situatie te 

creëren. 

Het Verdrag van Brussel is gesloten in aanvulling op dat j 

van Parijs in verband net het feit dat de kernschade het ) 

ingevolge het Verdrag van Parijs ingestelde maximum 

bedrag van de aansprakelijkheid wel eens zou kunnen 

overschrijden <5). In eerste instantie wordt aan de i 

betrokken staten opdracht gegeven om voor een dergelijke 

situatie bepaalde regels op te stellen.' Indien deze 

regels niet afdoende werken, grijpen de lidstaten in 

tweede instantie gezamenlijk in. De regels van dit 

Verdrag komen dus niet voor rechtstreekse toepassing in 

aanmerking. Het effect van het Verdrag van Brussel is 

dat ingevolge bovengenoemde lidstaten er in de W.A.K.O. 

een apart hoofdstuk is opgenomen met betrekking tot de 

financiële afhandeling van schadevergoeding die aan

sprakelijkheid van de exploitant te boven gaat. 

Ten gevolge van ratificatie door Hederland van boven-

genoemde Verdragen (6) werd in plaats van de tct dan 

toe geldende Wet van 27 oktober 1965, op 28 december 

1979 de "nieuwe" W.A.K.O. in werking gesteld. 

In verband met het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963 (7) 

dat een wereldwijde regeling van de aansprakelijkheid na 

een kernongeval wilde geven en enige verouderde opvat

tingen, zijn er een aantal protocollen ter aanvulling op 

de Verdragen van Parijs en Brussel verschenen. 

De laatste op 16 november 1982 te Parijs tot stand 

gekomen protocollen houdende wijzigingen van het Verdrag 

van Parijs en het Verdrag van Brussel zijn door Neder- • 

land nog niet geratificeerd. 

De goedkeuringswet ligt momenteel (8) bij de Tweede 

Kamer. Aangezien goedkeuring van deze protocollen een 

wijziging van de W.A.K.O. met zich meebrengt, is er 

tezamen met de goedkeuringswet een ontwerpwet naar de 

Kamer gestuurd. Dit ontwerp bevat naast de-nood

zakelijke aanpassingen ook een modernisering en ver-
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betering van de huidige regeling (9). Vanuit de Kamer is 

daarvoor al een initiatief-ontwerp opgesteld door de 

heren Tazelaar en Zijlstra van de P.v.d.A. fractie (10). 

Beide ontwerpen zullen hierna in samenhang met de pro

blematiek rond de W.A.K.O. aan de orde komen. 
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NOTEN HOOFDSTUK 1. 

1. Laatstelijk in Tractatenblad 1983, 181. 

2. Laatstelijk in Tractatenblad 1983, 182. 

3. Kamerstuk 13928, nummers 1-5, bladzijde 5 

4. P. Duinkerken "Aansprakelijkheid bij schade als 

gevolg van kernongevallen". 
Recht en Kritiek, 1982, bladzijde 274. 

5. Noot 3, bladzijde 6. 

6. De Verdragen van Parijs en Brussel zijn beide op 28 

december 1979 voor Nederland in werking getreden, 

tegelijk net de Het Aansprakelijkheid Kernongeval

len (Staatsblad 1979, 225). 

7. Laatstelijk in Tractatenblad 1965, 172. 

8. + April 1988. 

9. Kamerstuk 20374. 

10. Kamerstuk 20025 nummer 2. 
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HOOFDSTUK 2. DE W.A.K.O. 

2.1 Inleiding. 

Zoals in hoofdstuk 1 duidelijk is geworden, worden alle 

uitgangspunten bepaald door het Verdrag van Parijs. De 

W.A.K.O, geeft hierop, zoals uit artikel 2 W.A.K.O. 
blijkt, een aanvulling. Uit artikel 11 van het Verdrag 

blijkt dat de exploitant niet buiten dit Verdrag om 

aansprakelijk gesteld kan worden. Dit geeft aan de 

bepalingen van het Verdrag en de W.A.K.O. een exclusieve 

werking, die de algemene mogelijkheden tot aansprake

lijkheidsstelling in het nationale recht buiten spel 

zetten. Een vergelijking dringt zich echter op, dus zal 

ik hieronder bij de bespreking van de belangrijkste 

kenmerken van de aansprakelijkheid voor schade na een 

kernongeval tevens de relevante bepalingen uit het 

Burgerlijk Wetboek (B.W.) en het Nieuw Burgerlijk Wet

boek (N.B.W.) bespreken. 

2.2 De aansprakelijke persoon. 

Artikel 6a van het Verdrag van Parijs (V.V.P.) bepaalt 

dat niemand anders dan de exploitant of zijn verzekeraar 

aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een 

kernongeval (1). 

Er is dus sprake van een zogenaamde gekanaliseerde 

aansprakelijkheid. 

Dit betekent dat de rechten van de gelaedeerde ten 

opzichte van het gemene recht ingeperkt worden. Het 

Gemeenschappelijk Commentaar van de lidstaten (2) geeft 

hiervoor de volgende redenen: ten eerste voorkomt men op 

deze wijze de moeilijkheden en tijdverlies die gepaard 

gaan met het instellen van verscheidene vorderingen. Ten 

tweede is het nu niet noodzakelijk dat alle overige bij 

een kerninstallatie betrokken bedrijven zich ook voor 

hogere bedragen hoeven te verzekeren. Met andere woor-



den: de gelaedeerde stelt eenvoudig vast wie aansprake

lijk is en de kosten van hsc produktieproces blijven 

laag. 

Slechts in de gevallen genoemd in artikel 6ci V.V.P. is 

het mogelijk dat naast de exploitant een ander aan

sprakelijk gesteld kan worden. Deze kan dan in tegen

stelling tot de exploitant ook buiten het Verdrag om 

door middel van het gemene recht aansprakelijk gesteld 

worden. 

Het 3.W. kent geen kanalisatiebeginsel. Wel bestaat er 

een zogenaamde kwalitatieve aansprakelijkheid zoals ook 

gebruikt in de artikelen 6.3.2.5.-7. N.B.W. 

Deze sluiten echter niet de mogelijkheid uit dat een 

ander op grond van artikel 6.3.1.1. N.B.W. (onrecht

matige daad) aansprakelijk wordt gesteld. Bovendien, als 

deze artikelen al van toepassing zouden zijn, zou een 

beperking in de vergoedingsplicht de mogelijkheden van 

de gelaedeerde toch beperken ten opzichte van de 

W.A.K.O. Daar is immers duidelijk van wie de gelaedeerde 

zijn schadevergoeding kan eisen. 

2.3 De aard van de aansprakelijkheid. 

Artikel 3a V.V.P. en 4 W.A.K.O., bepalen dat de exploi

tant van een kerninstallatie aansprakelijk is voor elke 

schade veroorzaakt door een ongeval met deze instal

latie. Dit is in overeenstemming met de tendens om de 

eigenaar of exploitant van gevaarlijke stoffen ver

scherpt aansprakelijk te stellen (3). Er is hier dus 

sprake van risico-aansprakelijkheid. 

Alleen de eis van onrechtmatig schade toebrengen wordt 

gesteld. Schuld hoeft niet bewezen te worden. Zelfs al 

zou de exploitant zijn onschuld kunnen bewijzen, dan nog 

is hij aansprakelijk als de gelaedeerde kan bewijzen dat 

de schade die hij geleden heeft is veroorzaakt docr het 
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ongeval. Dit is niet het gevolg van een "vermoeden van 

schuld", aldus het Gemeenschappelijk Commentaar, maar 

het gevolg van het objectiveren van de aansprakelijk

heid waarna het risico van de gevaarlijke situatie voor 

rekening van de exploitant komt. De onrechtmatigheid 

komt dan voort uit het scheppen van een dergelijke 

gevaarlijke situatie. Dat wil zeggen, een situatie die 

in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in 

het maatschappelijk verkeer betaamt omdat het nodeloos 

een groter gevaar in het leven roept dan waarop een 

normaal mens beducht moet'zijn (4). 

Indien men kernschade volgens het gemene aansprakelijk

heidsrecht wil behandelen, zou dat via artikel 1401 B.W. 

(onrechtmatige daad) of artikel 1405 B.W. (opstallen) 

moeten gaan. In het geval van 1401 B.W. moet de 

gelaedeerde echter schuld bewijzen, wat hem met een 

onoplosbaar probleem kan opzadelen. Dit is dus bepaald 

niet optimaal. 

Artikel 1405 B.W. heeft zich door middel van jurispru

dentie ontwikkeld in de richting van een risico

aansprakelijkheid. In het Amercentrale arrest (5) be

paalde de Hoge Raad, dat ingeval er sprake is van een 

ongeval met een opstal, veroorzaakt door verzuim van 

onderhoud of een gebrek in de bouw of inrichting, de 

gelaedeerde een beroep op artikel 1405 B.W. kan doen. 

Met ongeval wordt dan vermoed te zijn veroorzaakt door 

een inwendig gebrek, tenzij de eigenaar het tegendeel 

bewijst. De exploitant heeft aldus dezelfde verweermid

delen als in het specifieke kernongevallen-recht en de 

gelaedeerde heeft door de gedeeltelijke omkering van de 

bewijslast een zelfde stelplicht. 

De gevallen die door artikel 1405 B.W. worden bestreken 

zijn echter zeer beperkt en hangen af van de specifieke 

situatie zoals in het artikel en de jurisprudentie 

omschreven. In het geval van een kernongeval, gaat de 
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voorkeur 'er naar uit dat de gelaedeerde nooit geconfron

teerd wordt met het moeilijke bewijs van schuld, gezien 

de daarmee samenhangende problematiek en de ernstige 

gevolgen van een kernongeval. Het B.W. biedt hiervoor 

dus geen oplossing (6). 

In het H.B.H, heeft de bezitter van een opstal een 

risico-aansprakelijkheid (6.3.2.7 H.B.H). De "tenzij-

formule" relativeert deze aansprakelijkheid echter. 

Indien de bezitter ook bij bekendheid met het gebrek 

machteloos zou zijn geweest om schade te voorkomen, is 

hij toch niet aansprakelijk. Met deze regeling loopt de 

gelaedeerde dus de kans dat hij niemand aansprakelijk 

kan stellen. Zoals hiervoor gesteld is dat eer. onge

wenste situatie. 

2.4 Beperking van de aansprakelijkheid naar schade

oorzaken. 

Het V.V.P. geeft op de risico-aansprakelijkheid een 

aantal uitzonderingen in de vorm van een overmachts

begrip. Artikel 9 V.V.P. bepaalt dat de exploitant niet 

aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een kern

ongeval dat rechtstreeks is te wijten aan gewapend 

conflict, vijandelijkheden, burgeroorlog, opstand of eei 

ernstige natuurramp van uitzonderlijke aard. In der

gelijke gevallen is er of geen verhaalsmogelijkheid 

voor de gelaedeerden, of er worden ad hoc regels opge

steld voor die bijzondere situatie. Het gemene recht za! 

immers hoogstwaarschijnlijk ook geen oplossing bieden 

nu he!- vooral overmachtssituaties zal betreffen. 

Artikel 3ii (1 en 2) V.V.P. sluit ook nog enkele vormen 

van schade met betrekking tot de installatie zelf uit 

voor verhaal. 

Voor ingewikkelde gevallen waarbij schade wordt veroor

zaakt door een kernongeval en een ander ongeval tezamen 
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geeft artikel 3b V.V.P. een voor de gelaedeerden zo 

gunstig mogelijke oplossing. Niet van elkaar te scheiden 

schadesoorten worden alle als door het kernongeval 

veroorzaakt gezien. 

2.5 Beperking van de aansprakelijkheid naar bedrag. 

Artikel 7 V.V.P. bepaalt dat het totaal aan vergoedingen 

ten gevolge van een kernongeval waarvoor de exploitant 

aansprakelijk is niet een bepaald maximum bedrag mag 

overschrijden. Een verdragsluitende partij kan echter 

gezien de verzekeringsmogelijkheden een lager of hoger 

bedrag vaststellen, zolang men niet onder het ingevolge 

het V.V.P. ingestelde minimumbedrag komt (7).' 

De W.A.K.O. bepaalt in artikel 3 de aansprakelijkheid 

van de exploitant in Hederland op 400 miljoen gulden 

(8). Dit bedrag is in de loop der jaren steeds verhoogd 

zodra een hogere dekking op de verzekeringsmarkt 

mogelijk was (9). De exploitant is namelijk ingevolge 

artikel 10 V.V.P. verplicht ter dekking van zijn aan

sprakelijkheid een verzekering of andere financiële 

zekerheid te sluiten tot het bedrag van zijn ingevolge 

artikel 7 V.V.P. vastgestelde aansprakelijkheid. Indien 

de schade het bedrag waarvoor de exploitant ingevolge 

artikel 3 W.A.K.O. aansprakelijk is gesteld over

schrijdt, treedt artikel 19 W.A.K.O. in werking. Dit 

artikel verwijst naar het Verdrag van Brussel (V.V.B). 

Artikel 3 V.V.B, bepaalt dat het ingevolge dat Verdrag 

maximum te vergoeden bedrag is gesteld op 120 miljoen 

rekeneenheden. Vervolgens maakt het Verdrag onderscheid 

tussen drie tranches van schadevergoeding. De eerste 

tranche loopt tot een bedrag van tenminste 5 miljoen 

rekeneenheden (het minimum van artikel 7 V.V.P) en moet 

in beginsel uit private middelen worden betaald. De 

Staat kan voor deze tranche reeds als zekerheidssteller 
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optreden (10). De tweede tranche loopt tot 70 miljoen 

rekeneenheden en wordt gefourneerd uit de publieke 

middelen van de Staat op wiens grondgebied de betrokken 

installatie is gelegen. De derde tranche, tot 120 mil

joen rekeneenheden, wordt over alle verdragspartijen 

omgeslagen volgens een bepaalde verdeelsleutel (11). 

Vervolgens stelt artikel 3c V.V.B, de Staat voor een 

keus met betrekking tot regeling van de situatie waarin 

draagplicht en aansprakelijkheid bij verschillende 

rechtssubjecten komen te liggen. Het eerste systeem 

stelt de exploitant tot het maximum bedrag van 120 mil

joen rekeneenheden aansprakelijk en legt de nationale 

Staat en de Verdragspartijen een fourneringsplicht 

jegens de exploitant op. Het tweede systeem stelt de 

exploitant aansprakelijk tot het bedrag waartoe hij 

verzekeringsplichtig is en legt de nationale Staat en de 

Verdragspartijen een rechtstreekse plicht tot schade 

vergoeding jegens de gelaedeerden op. Nederland heeft 

gekozen voor het tweede systeem (12). 

De Nederlandse Staat heeft ter aanvulling op de Ver

dragen van Parijs en Brussel artikel 28a in de H.A.K.O 

opgenomen. Als een soort vierde tranche bovenop de drie 

van Brussel stelt de Staat openbare middelen beschikbaar 

tot een bedrag van 1 miljard gulden in het geval dat de 

overige bedragen ontoereikend blijken te zijn (13). 

2.6 Beperking van de aansprakelijkheid in tijd. 

Artikel 8 V.V.P. bepaalt dat het recht op schadevergoe

ding vervalt indien niet binnen tien jaar na de. datum 

van het kernongeval een rechtsvordering is ingesteld 

(14). Onder bepaalde voorwaarden kan een Verdragspartij 

deze termijn verlengen. Nederland heeft hiervoor niet 

gekozen. 
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Dit werd gemotiveerd op grond van het feit dat gezien de 

wijze van afwikkeling in het geval van overschrijding 

van de maximale aansprakelijkheid van de exploitant, de 

gelaedeerde zeer lang op een definitieve regeling van 

zijn schadevergoeding moet wachten (15). Verder bleek er 

op de particuliere verzekeringsmarkt geen dekking te 

verkrijgen voor een aansprakelijkheid die de tien jaar 

overschrijdt. 

De vervaltermijn van tien jaar heeft nogal wat los 

gemaakt, omdat statistisch is bewezen dat zich ook na 

tien jaar ziektes kunnen voordoen die gerelateerd kunnen 

worden aan een kernongeval. Het grootste probleem is 

echter om dit verband te bewijzen. Deze problematiek zal 

nader worden besproken in hoofdstuk 5. 

Hel heeft Nederland van de mogelijkheid in artikel 8c 

V.V.P. gebruik gemaakt door in artikel 6 H.A.K.O. een 

verjaringstermijn van drie jaar op te nemen. Deze begint 

te lopen vanaf de dag dat de gelaedeerde of zijn wet

telijk vertegenwoordiger kennis draagt of redelijker

wijs had behoren te dragen van de schade en de aanspra

kelijkheid van de exploitant. 

Artikel 6 V.V.B, bepaalt tenslotte, dat voor de bereke

ning van de krachtens.dat Verdrag ter beschikking te 

stellen bedragen uitsluitend de binnen tien jaar na het 

kernongeval binnengekomen claims in aanmerking worden 

genomen. 

2.7 Slot. 

De vorige paragrafen hebben tot doel gehad basisinfor

matie te verstrekken over het systeem dat gehanteerd 

wordt ten aanzien van de aansprakelijkheid na een on

geval met kernenergie. 

De volgende hoofdstukken zullen de met het systeem 

samenhangende problematiek bespreken. 
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In hoofdstuk 3, de afwikkeling van de ingediende schade

claims. In hoofdstuk 4, de net die afwikkeling samenhan

gende problematiek van maximale aansprakelijkheid en i 

vervaltermijnen. In hoofdstuk 5, de causaliteit en i 

bewijsrechtelijke aspecten. •• 
\ 
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KOTEN HOOFDSTUK 2. 

1. Artikel 1 V.V.F, geeft de definities van een aantal 

begrippen, waaronder "kernongeval" en "exploitant". 

2. Tractatenblad 1964, 175. 

3. Bijvoorbeeld : 

Het aansprakelijkheid olietankschepen (Trb. 

75, 321). 

HR 13 juni 1975, N.J. 1975, 509. 

Artikel 6.3.2.5-7 N.B.W. 

De voorbeelden geven aan dat men in gevaarlijke 

situaties neigt naar risico-aansprakelijkheid om de 

bewijslast voor de gelaedeerde niet te zwaar te 

maken, zodat hij zijn schade vergoed kan krijgen. 

4. • Asser-Rutten III, Zwolle 1983, bladzijde 69-71. 

5. HR 13 juni 1975, N.J. 1975, 509. 

6. Dit in tegenstelling tot Van Duinkerken die con

cludeert dat het B.H. de gelaedeerde beter 

beschermt dan de W.A.K.O. 

P. van Duinkerken "Aansprakelijkheid bij schade als 

gevolg van kernongevallen". 

Recht en Kritiek, 1982, bladzijde 289-292. 

7. Het maximum bedraagt 15 miljoen Europese Monetaire 

rekeiieenheden. In 1965 was dat ongeveer 50 miljoen 

gulden. 

Het minimum bedraagt 5 miljoen Europese Monetaire 

rekeneenheden. 

Deze bedragen zijn inmiddels verhoogd en de reken

eenheid is gewijzigd naar European Currency Units. 

Nederland heeft deze laatste wijzigingen echter nog 

niet geratificeerd. 

8. Artikel 3 W.A.K.O. gewijzigd door K.B. 27 april 

1987, Staatsblad 190. 

9. Een groot aantal Nederlandse verzekeringsmaatschap

pijen heeft zich in 1958 aaneengesloten in De 

Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's 

(De Atoompool). 
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10. Zie artikel 8 en 9 W.A.K.O. 

11. Artikel 12 V.V.B. 

12. Deze keus vond plaats in verband met het feit dat 

Nederland zich ook bij het Verdrag ven Kenen wilde 

aansluiten. Dit Verdrag is echter nooit van de 

grond gekomen. Lees voor een gedetailleerdere 

uitleg Van Duinkerken (noot 6.) bladzijde 278. 

13. Artikel 15 V.V.P. opent hiertoe de mogelijkheid. 

Het geeft de Staat tevens de mogelijkheid om in een 

dergelijk geval bijzondere voorwaarden te scheppen 

die kunnen afwijken van het Verdrag. 

14. Artikel 2004 B..W. geeft een termijn van 30 jaar. 

15. Zie voor de verdere problematiek over de samenhang 

tussen tijd' en bedrag hoofdstuk 4. 
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HOOFDSTUK 3 DE AFWIKKELING EN DE VERDELING VAN DE 

SCHADEVEKGOEDING• 

3.1 Inleiding. 

Artikel II V.V.P. bepaalt dat aard. vorm en omvang van 

de schadevergoeding, alsmede de billijke verdeling daar

van binnen de grenzen van het Verdrag geregeld worden 

door het nationale recht (1). Bovendien bepaalt artikel 

14b V.V.F, dat het nationale recht van toepassing is op 

alle materieelrechtelijke en procesrechtelijke aange

legenheden die niet uitdrukkelijk in het Verdrag zijn 

geregeld. 

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe respectievelijk 

volgens het huidig recht (§ 3.2),' het Kamerontwerp (S 

3.3) en het Regeringsontwerp (5 3.4) de schadevergoeding 

in Nederland gerealiseerd wordt (2). De hiermee nauw 

samenhangende problematiek komt in hoofdstuk 4 en 5 aan 

de orde. 

3.2" Huidig Recht. 

De W.A.K.O. geeft een vrij complexe regeling met betrek

king tot de afwikkeling van schade na een kernongeval. 

De regeling is in feite alleen direct toepasbaar indien 

snel duidelijk is wie recht hebben op schadevergoeding 

en de schade het bedrag van 1 miljard gulden niet over

schrijdt. Boven dit bedrag komen de gelaedeerden tegen

over elkaar te staan omdat het totaal uit te keren 

bedrag onder hen verdeeld moet worden. Bovendien moet 

dan de vervaltermijn van tien jaar afgewacht worden 

omdat alle gelaedeerden bekend moeten zijn voordat een 

verdeelsleutel opgemaakt kan worden. 
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De regeling onderscheidt in feite drie situaties : 

a. de schade blijft binnen de maximale aansprakelijk

heid van de exploitant (400 miljoen gulden). 

b. de schade overtreft de maximale aansprakelijkheid 

van de exploitant, maar overtreft niet het door de 

Staat uit de openbare middelen beschikbaar te 

stellen bedrag (tot 1 miljard gulden). 

c. de schade overt.eft het miljard. 

Situatie a is de meest eenvoudige situatie, die tevens 

dient als uitgangspunt voor situaties b en c. Ingevolge 

artikel 6 W.A.K.O. stelt de gelaedeerde binnen drie jaar 

na de dag waarop hij kennis draagt of had behoren te 

dragen van het kernongeval een rechtsvordering in bij de 

exploitant terzake van de door hem geleden schade. De 

exploitant mag deze vordering niet zelfstandig erkennen 

en voldoen. Hij heeft hiervoor toestemming nodig van de 

Minister van Financiën (artikel 10 W.A.K.O.). indien de 

vordering betwist wordt en de rechter (3) wijst hem toe, 

dan is de vordering rechtens erkend. Ook dan nog heeft 

de exploitant voor het voldoen van de vordering de 

toestemming van de Minister nodig. 

De gelaedeerde heeft geen eigen recht jegens de ver-

Zekeraar. Dat zou in de'hierboven geschetste situatie 

ook niet passen. Wel kan de rechtbank op verzoek van een 

belanghebbende bepalen dat de verzekeraars rechtstreeks 

aan de betrokkenen zullen uitkeren (artikel 14 lid 1 

W.A.K.O.). Deze mogelijkheid is gegeven om te voorkomen 

dat er boedelvermengiijg zou kunnen plaatsvinden tijdens 

een eventueel faillissement van de exploitant. Dit zou 

namelijk niet in overeenstemming zijn met artikel 10c 

V.V.P., dat uitdrukkelijk bepaalt dat verzekeringsgelden 

slechts gebruikt mogen worden om schade veroorzaakt door 

een kernongeval te vergoeden. 

De rechter kan op bovengenoemd verzoek pas beslissen 

nadat de exploitant en de Minister van Financiën gehoord 
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zijn (artikel 14 lid 2 W.A.K.O.). De belanghebbende kan 

tegen de uiteindelijke beschikking in beroep gaan bij 

het gerechtshof en vervolgens in cassatie bij de Hoge 

Raad (artikel 14 lid 3 W.A.K.O.). Een aardig punt is dat 

de beschikking uitvoerbaar bij voorraad is, zodat uit

keringen die gedaan zijn voordat een eventuele vernieti

ging onherroepelijk is geworden geldig en verbindend 

zijn (artikel 14 lid 5 W.A.K.O.), 

Deze regel gaat ook op in situaties b en c. Dit betekent 

dat indien dergelijke uitkeringen zijn gedaan voordat 

een verbod van uitbetaling (zie hieronder) is gevraagd, 

deze ook dan geldig en verbindend zijn. De gelaedeerden 

die een dergelijke uitkering hebben ontvangen zouden dan 

bevoordeeld zijn. Het is daarom hoogst onwaarschijnlijk 

dat de Minister de verzekeraar in situaties b en c, 

toestemming zal geven directe uitkeringen te doen. 

Indien de schade de aansprakelijkheid van de exploitant 

dreigt te overtreffen en de mogelijkheid dat de Staat 

openbare middelen ter beschikking zal moeten stellen 

zeer wel aanwezig is, kan de Minister van Financiën 

bepalen dat hij voortaan namens de exploitant rechten en 

verplichtingen ter zake van de afwikkeling zal uitoefe

nen. Een dergelijke beslissing kan ook nadere regels met 

betrekking tot de indiening van schadevergoedingsvor-

derinc behelzen (artikel 11 W.A.K.O.). Hiermee verlaten 

we situatie a en komen we in situatie b_ terecht. 

In situatie b maakt de Minister van Financiën bekend dat 

rekening moet worden gehouden met het f/jit dat de Staat 

wellicht openbare middelen ter beschikking zal moeten 

stellen. Ka deze bekendmaking dienen de gelaedeerden een 

verzoekschrift in te dienen bij de Minister. Dit be

helst een authentiek vonnis van de rechter of een ver

klaring van de exploitant waarin de juistheid van de 

vordering en het bedrag van de te vergoeden schade staan 

vermeld (artikel 21 W.A.K.O.). Ook in deze situatie 
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beslist dus uiteindelijk de Minister van Financiën over 

uitkering van de schadevergoeding. Hij kan bovendien ook 

in deze situatie weer nadere regels stellen (artikel 21 

lid 5 W.A.K.O.). 

Indien het totaal te vergoeden bedrag hoger ligt dan 1 1 

miljard gulden komen we in situatie c terecht. Voor deze 

situatie bestaat geen reële regeling. De uitkeringen 

worden ingevolge artikel 22 lid 1 W.A.K.O. verhoudings

gewijs geminderd. De berekening van de verdeelsleutel 

kan echter pas plaatsvinden nadat alle vorderingen zijn 

ingediend. Dat wil zeggen in principe na tien jaar. Hoe 

de verdeling en afwikkeling dan geschieden kan bepaald 

worden bij Algemene Maatregel van Bestuur (artikel 22 

lid 2 H.A.K.O.). 

Zn afwachting van het verstrijken van de tienjarige 

vervaltermijn kunnen belanghebbenden een verbod van 

uitbetaling vragen (artikel 16 R.A.K.O.). Op die manier 

wordt voorkomen dat er te hoge of onterechte uitbetalin

gen worden gedaan, sodat uiteindelijk een eerlijke 

verdeling gemaakt kan worden (4). De gelaedeerde kan, 

afhankelijk van de ernst van zijn specifieke situatie, 

wel een voorschot op zijn schadevergoeding vragen aan de 

Minister van Financiën. De wet zegt niets over het geval 

waarin de Minister een dergelijk voorschot weigert te 

verstrekken. 

Tot hier toe een weergave van de huidige situatie. 

Voordat ik de regelingen in de ontwerpen ga behandelen 

wil ik eerst nog een aantal opvallende zaken uit de 

bovenstaande regeling bespreken. 

Het eerste dat opvalt, is dat er.geen sprake is van een 

onafhankelijke rechterlijke instantie die bepaalt wie 

uiteindelijk welk bedrag krijgt aan schadevergoeding. 

Het recht op schadevergoeding wordt of door de Minister, 

óf door de rechter bepaald. Het is steeds de Minister 
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die uiteindelijk beslist over het bedrag dat aan schade

vergoeding uitgekeerd zal worden. Mijns in ;iens is deze 

situatie onaanvaardbaar. 

Ten eerste is het mogelijk dat het Ministerie van Finan

ciën zelf ook belanghebbende is en dus recht heeft op 

schadevergoeding. Het zou niet juist zijn indien de 

Minister van Financiën in een dergelijke situatie degene 

is die de afwikkeling en verdeling van de schadever

goeding regelt. Ten tweede heeft de belanghebbende recht 

op beoordeling van zijn vordering door een onafhanke

lijke rechterlijke instantio zodra het burgerlijke 

rechten en verplichtingen betreft (5). Het voeren van 

een beleid ten aanzien van deze rechten moet controleer

baar zijn door een onafhankelijke instantie. De H.A.K.O. 

opent hiertoe geen mogelijkheden. De Minister heeft 

altijd het laatste woord. Dit speelt vooral ook voor die 

gevallen waarin de Minister gebruik maakt van zijn recht 

om nadere regels te stellen. 

Het tweede opvallende aspect van de regeling is dat hij 

steeds aangepast wordt naar gelang zich situatie a., J) of 

c, voordoet. De bedoeling hiervan is uiteraard om binnen 

de beperkte mogelijkheden steeds een zo eerlijk moge

lijke verdeling te bewerkstelligen. Het nadeel is echter 

dat de regeling hierdoor erg ondoorzichtig wordt voor de 

gelaedeerde die maar moet afwachten wat hij krijgt en 

'wanneer hij het krijgt. Het voordeel dat voortvloeit uit 

de kanalisatie van de aansprakelijkheid wordt hiermee 

weer grotendeels teniet gedaan. Bovendien bestaat er 

altijd grote onzekerheid over het f ei*: of de Minister 

nadere regels zal geven voor bepaalde situaties en wat 

deze dan in kunnen houden. 

Het derde aspect betreft de lange wachttijd op schade

vergoeding die voor de gelaedeerde in situatie c kan 

ontstaan. Dit aspect zal echter verder in hoofdstuk 4 

besproken worden. 
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Haar mijn mening moet de huidige regeling dus zo 

veranderd worden, dat er sen onafhankelijke instantie 

komt die de schade afhandelt, dat de regeling die hierop 

van toepassing is duidelijk is en voldoende rechtszeker

heid biedt en dat de wachttijd van de gelaedeerden op de 

hun toekomende schadevergoeding verkort wordt. 

He zullen hieronder zien of de ontwerpen op deze 

gebieden een verbetering betekenen. 

3.3 Het Kamerontwerp (6). 

De regeling met betrekking tot de afwikkeling en de 

verdeling in het Kamerontwerp moet gezien worden in het 

kader van die totale regeling. Zowel het bedrag waarvoor 

de exploitant aansprakelijk is wordt verhoogd (tot 2 

miljard gulden) als het bedrag dat de regering uit de 

openbare middelen beschikbaar stelt'(10 miljard gulden). 

Bovendien wordt de vervaltermijn verlengd tot dertig 

jaar. Deze veranderingen hebben consequenties voor de 

wijze waarop de afwikkeling en verdeling kunnen plaats

vinden. De veranderingen zelf zullen in hoofdstuk 4 

worden besproken. 

Volgens de Memorie van Toelichting op het Kamerontwerp 

(7) is het voornaamste bezwaar tegen de huidige regeling 

de lange wachtperiode van de gelaedeerde voordat hij 

zijn schadevergoeding definitief krijgt uitgekeerd. Als 

voornaamste oorzaken voor deze lange wachttijd worden 

gezien de verkrijging van het rechterlijk vonnis en de 

indiening van een vordering bij de exploitant plus een 

verzoekschrift bij de Minister van Financiën. Wat het 

eerste punt betreft wordt gesignaleerd dat het voor de 

rechter vrijwel onmogelijk is de hoogte van de schade

vergoeding te bepalen wanneer de mogelijkheid van een 

korting bestaat indien het totaal aan vorderingen het 
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totaal uit te keren bedrag overschrijdt (8). Hat het 

tweede punt betreft vormt voornamelijk de onderlinge 

afhankelijkheid tussen de vordering en het verzoek

schrift eon belemmering voor een snelle afwikkeling, 

aldus de Memorie van Toelichting (9). 

Het Kamerontwerp lost deze problemen als volgt op: ten 

eerste komt er voor alledrie de situaties (a, b en c.) 

een centrale afhandeling en, ten tweede, is er geen 

gerechtelijk vonnis meer noodzakelijk. De uitwerking van 

deze punten volgt hieronder. 

De centrale afhandeling wordt geregeld in artikel 11 

Kamerontwerp. De Minister van Financiën kan te allen 

tijde - dus niet alleen als er openbare middelen be

schikbaar gesteld moeten worden - alle of bepaalde 

rechten en verplichtingen van de exploitant uitoefenen 

(10). De Minister doet dit niet zelf, maar laat dit doen 

door een door hem aan te wijzen commissie. Met betrek

king tot de samenstelling en bevoegdheden van deze com

missie worden regels opgesteld in een Algemene Maatregel 

van Bestuur (artikel 32b Kamerontwerp). Ook met betrek

king tot de wijze waarop vorderingen kunnen worden in

gediend bij de commissie en hoe ze afgewikkeld worden, 

worden regels opgesteld bij Algemene Maatregel van 

Bestuur (artikel 11 lid 2 Kamerontwerp). Het is de 

bedoeling dat de commissie, indien zij de vordering 

erkent, een schikking treft met de gelaedeerde met 

betrekking tot de hoogte van de uitkering. Nadat de 

goedkeuring van de Minister van Financiën is verkregen 

kan tot uitkering van het overeengekomen bedrag van 

schadevergoeding worden overgegaan. Indien geen schik

king mogelijk is, staat de normale gang naar de rechter 

open (11). 

Dat overigens geen vonnis nodig is blijkt uit artikel 20 

Kamerontwerp, waarin deze eis ten opzichte van artikel 

20 W.A.K.O. korat ta vervallen. Het rechterlijk vonnis is 
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overbodig geworden nu alle aanvragen tot schadevergoe

ding ingevolge artikel 11 Kamerontwerp rechtstreeks bij 

de commissie worden ingediend (12). 

Kaast de hierboven genoemde wijzigingen moet nog op

gemerkt worden dat de mogelijkheid tot het vragen van 

een verbod op uitbetaling vervalt. Volgens de Memorie 

van Toelichting is de noodzaak hiervoor grotendeels weg

gevallen nu het totaal uit te keren bedrag aan schade

vergoeding verhoogd is tot 10 miljard gulden. (13). 

Tot zover de regeling met betrekking tot de afwikkeling 

en de verdeling in het. Kamerontwerp. Hieronder zal ik 

bezien of de regeling daadwerkelijk verbetering brengt 

in de door de W.A.K.O. gecreëerde situatie. 

Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de instantie 

die de schadevorderingen afhandelt kan geconstateerd 

worden dat deze niet wezenlijk is verbeterd ten opzichte 

van de W.A.K.O. De commissie kan in eerste instantie 

wellicht objectiever dan de Minister oordelen over de 

toe te wijzen vorderingen. De Minister is echter degene 

die de commissie benoemt en uiteindelijk de uitbetaling 

na een schikking nog moet goedkeuren. Vooral in deze 

laatste fase heeft de Minister weer de mogelijkheid om 

beleid te voeren ten aanzien van de schadevergoeding. De 

nadelen hiervan zijn hiervoor reeds genoemd. Mijns 

inziens is in dit opzicht dus geen verbetering bewerk

stelligd. 

Ten aanzien van de doorzichtigheid van de regeling en de 

rechtszekerheid kan geconstateerd worden dat het uit

gangspunt van een centrale afhandeling een positief 

effect heeft. De gelaedeerde hoeft zich nu in alle 

gevallen slechts tot één instantie te wenden. Het ont

werp zelf regelt voor het overige echter niets ten 

aanzien van de wijze van indiening en afwikkeling van 

een vordering. Regelingen die hierop betrekking hebben 
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worden bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld. 

Over de eventuele concrete inhoud van deze regelingen 

zegt de Memorie van Toelichting niets, dus het iq iiiet 

duidelijk wat de ontwerpers in gedachten hebben gehad. 

Ik zal hieromtrent niet speculeren. Wel wil ik nog 

opmerken dat het mij voor de duidelijkheid beter lijkt 

als er in de Het zelf een regeling wordt opgenomen, 

zodat de gelaedeerde direct weet waar hij aan toe is. 

Mijns inziens kan ook nog een vraagteken geplaatst 

worden bij de figuur van de minnelijke schikking. De 

mogelijkheid bestaat dat de particuliere gelaedeerde er 

in de praktijk voor zal terugschrikken om met de des

kundige commissie in discussie te gaan over de hoogte 

van het schadevergoedingsbedrag. Mocht hij dat wel doen 

en er wordt geen overeenstemming bereikt, dan moet de 

particulier weer een drempel nemen en een rechtszaak 

aanspannen. Kortom, ik vrees dat de particuliere 

gelaedeerde te snel genoegen zal nemen met een door. de 

commissie voorgesteld bedrag aan schadevergoeding. 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat de doelstelling 

van een sneilere afwikkeling en verdeling van de schade

vergoeding inderdaad bereikt wordt door de voorgestelde 

regeling in het Kamerontwerp'. Mijns inziens brengt de 

regeling voor het overige echter geen verbetering in de 

bestaande situatie en er moet dus gezocht worden naar 

een betere oplossing. He zullen zien of het Regerings

ontwerp deze brengt. 

3.4 Het Regeringsontwerp (14). 

Evenals bij het Kamerontwerp moet de regeling met be

trekking tot de afwikkeling en verdeling van de schade 

in het Regeringsontwerp worden gezien in het kader van 

het totale ontwerp. De aansprakelijkheid van de exploi

tant wordt niet verhoogd (400 miljoen gulden). De bij-



24 

dragé van de Stïiat gaat wel omhoog, namelijk tot twee 

miljard. Voor zaakschade blijft de vervaltermijn tien 

jaar. Voor personenschade wordt de vervaltermijn ver

lengd tot dertig jaar. De wijzigingen zelf worden in 

hoofdstuk 4 besproken. 

Het Regeringsontwerp heeft voor een geheel nieuwe aanpak 

gekozen door alle procesrechtelijke bepalingen in één 

hoofdstuk bijeen te plaatsen (artikel 32 a t/m j Rege

ringsontwerp) . De regeling zelf is ook totaal herzien 

omdat de ontwerpers menen dat in de huidige regeling in 

feite een regeling omtrent de afwikkeling ontbreekt. De 

Memorie van Toelichting zegt hierover het volgende : 

"Dit betreft niet alleen de verdeelsleutel die moet 

worden gehanteerd wanneer de schade groter is dan de 

beschikbare bedragen, maar-ook wie de verdeling 

bewerkstelligt en hoe dat in zijn werk gaat. Een en 

ander wordt aan een Algemene Maatregel van Bestuur 

overgelaten (artikel 15 en 22 W.A.K.O.) ... .De onder

getekenden geven er thans de voorkeur aan, een min of 

meer uitgewerkte verdelingsregeling in de Wet zelf op te 

nemen." Even verderop staat: "Er dient een kader te 

worden verschaft, maar de omstandigheden, zoals de 

omvang het ongeval, kunnen dermate gevarieerd zijn dat 

een te strakke regeling niet adequaat zou zijn" (15). 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de voorgestelde 

regeling. 

Evenals in de huidige W.A.K.O. is in eerste instantie de 

rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd. Deze benoemt een 

rechter-commissaris die de staten van verdeling opmaakt. 

Daarnaast wordt een vereffenaar benoemd. Alle vorderin

gen tot schadevergoeding dienen bij deze vereffenaar te 

worden ingediend. In de schriftelijk ingediende vorde

ring moeten de aard en het bedrag van de geleden schade 

omschreven worden. Daarnaast dienen bewijsstukken over

legd te worden (artikel 32a Regeringsontwerp). Het 

indienen van de vordering wordt gezien als het instellen 
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van een daad van rechtsvervolging die gelijk gesteld 

wordt met het instellen van een eis bij de bevoegde 

rechter (16). 

De rechter-commissaris-bepaalt in overleg met de veref

fenaar wanneer wordt overgegaan tot verificatie van -

een gedeelte van - de ingediende vorderingen (artikel 

32b lid 1 Regeringsontwerp). Hiertoe wordt een openbare 

zitting gehouden. Op deze zitting kunnen alle belangheb

benden een vordering betwisten (artikel 32c lid 1 en 2 

Regeringsontwerp) (17). De gronden waarop de vereffenaar 

de vorderingen betwist liggen tenminste drie weken 

voorafgaand aan de zitting ter openbare inzage bij de 

griffie, zodat duidelijk is waarom de vordering betwist 

wordt en de gelaedeerde zich op de zitting kan voor

bereiden (artikel 32b lid 3 Regeringsontwerp). De rech

ter-commissaris probeert de partijen tot overeenstemming 

te laten komen. Als dit niet lukt verwijst hij de par

tijen door naar een terechtzitting van de rechtbank 

(artikel 32c lid 4 Regeringsontwerp) (18). Belanghebben

den die op de verificatiezitting niet verschijnen worden 

geacht hun betwisting of vordering voor zover betwist te 

hebben ingetrokken (artikel 32d lid 2 en 3 Regeringsont

werp). Indien een vordering niet betwist wordt, wordt 

hij vastgesteld op het ingediende bedrag (artikel 32c 

lid 4 Regeringsontwerp) . 

Ha alle zittingen en nadat alle geschillen onherroepe

lijk beslist zijn, maakt de vereffenaar een staat van 

verdeling op die goedgekeurd moet worden door de rech

ter-commissaris (artikel 32e lid 1 Regeringsontwerp). 

Indien tegen deze verdeling bezwaren rijzen, moeten deze 

kenbaar gemaakt worden door het indienen van een be

zwaarschrift bij de griffie van de rechtbank (artikel 

32g lid 1 Regeringsontwerp). De rechtbank geeft een be

schikking op dit verzet. Hierna staat de definitieve 

verdeling van de vergoedingen vast an kan de vereffenaar 

overgaan tot uitbetaling (artikel 32h Regeringsontwerp). 
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De middelen daartoe krijgt hij op bevel van de rechter

commissaris van de personen of instellingen die gehouden 

zijn om te betalen (artikel 32a lid 4 Regeringsontwerp). 

Ten slotte volgt nog artikel 32i Regeringsontwerp waarin 

bepaald wordt dat de rechter—commissaris te allen tijde 

bevoegd is om een voorlopige staat van verdeling op te 

stellen, op grond waarvan voorlopige uitkeringen gedaan 

kunnen worden. Terecht noemt de Memorie van Toelichting 

dit een "onmisbaar essentieel sluitstuk", (19) omdat in 

geval van overschrijding van het totaal bedrag aan uit 

te keren schadevergoeding de wachttijd voor de gelaed-

eerde tot over de dertig jaar kan oplopen, hetgeen 

natuurlijk absurd is. 

Indien we nu de hiervoor genoemde voor verbetering 

vatbare punten bezien kan het volgende opgemerkt worden. 

Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de instantie 

die de schadevorderingen beoordeelt moet geconcludeerd 

worden dat deze bereikt is door het systeem van veref

fenaars onder toezicht van een rechter-commissaris (20). 

Deze regeling verdient mijns inziens de voorkeur boven 

een geheel voor de rechter gevoerde procedure. Ten 

eerste kost dat veel meer tijd en ten tweede is de hier 

voorgestelde procedure minder formeel en daardoor - in 

ieder geval voor de particuliere gelaedeerde - toeganke

lijker. Bovendien kan indien partijen het niet eens 

worden te allen tijde een rechterlijke beslissing ge

vraagd worden. Hiermee is mijn bezwaar tegen de huidige 

regeling op dit punt door het Regeringsontwerp geheel 

weggenomen. 

Ten aanzien van de doorzichtigheid van de regeling mag 

gesteld worden dat deze door het bijeenbrengen van alle 

procesrechtelijke bepalingen in één hoofdstuk sterk 

verbeterd is. Ook is door het opnemen van artikelen die 

bepalen wie de verdeling bewerkstelligt en hoe dat in 
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zijn werk gaat de rechtszekerheid vergroot (artikel 32f 

Regeringsontwerp geeft een indicatie omtrent de verde

ling, die in hoofdstuk 5 nader belicht zal worden). Ik 

deel de mening van de ontwerpers dat het opstellen van 

een nog strakkere regeling niet adequaat zou zijn. Van 

geval tot geval moet immers beslist kunnen worden of en 

hoeveel schadevergoeding toegekend wordt. 

Ten aanzien van de termijn waarin de schade definitief 

afgewikkeld kan worden moet geconstateerd worden dat 

deze niet korter is geworden. Daar staat tegenover dat 

nu de mogelijkheid tot het vragen van een verbod van 

betaling (artikel 16 en 23 W.A.K.O.) is vervallen en de 

rechter-commissaris te allen tijde bevoegd is voorschot

ten uit te keren, dit bezwaar grotendeels is weggenomen. 

3.S Conclusie. 

Daar waar het Verdrag van Parijs het aan de nationale 

wetgever overlaat om een regeling met betrekking tot de 

afwikkeling en verdeling op te stellen, is deze op een 

drietal punten tekort geschoten, namelijk: er is geen 

onafhankelijke beoordeling van de schadevorderingen; de 

regeling is ondoorzichtig en biedt geen rechtszekerheid; 

en de gelaedeerde zal in veel gevallen te lang op een 

definitieve schadevergoedingsregeling moeten wachten. De 

huidige W.A.K.O. voldoet dus niet aan de verwachtingen. 

In het Kamerontwerp wordt aan de eerste twee van de 

hierboven genoemde bezwaren niet tegemoet gekomen. Aan 

het-derde wel', maar dan met enige kunstgrepen (zie ook 

hoofdstuk'4) die bepaald niet ideaal zijn. In zijn 

totaliteit brengt dit ontwerp dus geen verbetering. 

Het Regeringsontwerp, daarentegen, komt aan alle drie de 

bezwaren tegemoet en kan derhalve zeker een verbetering 

genoemd worden. 
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Mijns inziens is met betrekking tot de afwikkeling en 

verdeling binnen de mogelijkheden van het Verdrag van 

Parijs en het Verdrag van Brussel en de nationale 

beperkingen (zie hoofdstuk 4, vooral in verband met het 

beperkte bedrag) nauwelijks een betere regeling denkbaar 

dan die van het Regeringsontwerp. 
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NOTEN HOOFDSTUK 3. 

1. Artikel 13 V.V.P. bepaalt bij welke rechter de 

rechtsvordering ingesteld moet worden. 

Artikel 14 V.V.P. bepaalt wat bedoeld wordt met het 

"nationale recht". 

2. Zie hoofdstuk 1, ten aanzien van de ontwerpen. 

3. Zn eerste instantie is bevoegd de arrondissements-

rechter te 's-Gravenhage (artikel 13 W.A.K.O.). 

4. Het vragen van een verbod tot uitbetaling is al 

mogelijk zodra het totale bedrag aan schadevergoe

ding de aansprakelijkheid van de exploitant over

treft (artikel IS H.A.K.O.). Dus al in situatie fe. 

Daar noopt de aanvraag echter minder omdat de Staat 

dan automatisch aanvult tot situatie c,. 

5. Artikel 6 E.C.R.M.- en de Bentham zaak E.H.R.M. 23-

10-1985, A.B. 1986, I. 

6. Hiermee wordt bedoeld het ontwerp van de leden 

Tazelaar en Zijlstra van de P.V.D.A. fractie uit de 

Tweede Kamer. Kamerstuk 20025. 

7. M.v.T. Kamerstuk 20025 nummer 3. 

8. Het betreft hier dus de situaties feen c uit de 

vorige paragraaf. Situatie a kan in de huidige 

W.A.K.O.. immers eenvoudig afgehandeld worden. 

9.. Noot 7 bladzijde 4 onder E. 

10. Volgens de M.V.T. moet deze wijze van afhande.Vci 

ook in situatie a. plaatsvinden in verband nat de 

omstandigheid dat vaak pas na jaren een dergelijke 

overschrijding duidelijk kan worden. 

11. Noot 9. 

12. Noot 7 bladzijde 5 onder J. 

13. In hoofdstuk 4 ga ik hier nader op in. 

14. Hiermee wordt bedoeld het ontwerp gemaakt in 

opdracht van de regering. Kamerstuk 20574. 

15. M.V.T. Regeringsontwerp bladzijde 23, 24 onder ü. 

16. Noot 15, bladzijde 25 onder artikel 32a 
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17. Als belanghebbenden noemt de M.V.T. op bladzijde 

onder artikel 32c drie categorieën: de andere 

schuldeisers, de debiteuren en de vereffenaar. 

18. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan men in 

beroep gaan tot en met cassatie bij de Hoge Raad. 

19. Koot 15, bladzijde 27 onder artikel 32i. 

20. Voor deze regeling is aansluiting gezocht bij de 

Faillissementswet en regeling van de beperking van 

de aansprakelijkheid van scheepseigenaren in het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (M.V.T. 

Kamerontwerp, noot 15, bladzijde 24 en 29 onder 

IV). 
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HOOFDSTUK 4. DE MET DE AFWIKKELIHO EN VERDELING SAMFfM-

HAKGEMDE PROBLEMATIEK. 

4.1 Inleiding. 

In de vorige hoofdstukken is reeds duidelijk geworden 

dat de met de afwikkeling samenhangende problematiek 

bestaat uit het beperkte bedrag, de beperkte tijd en de 

causaliteit. De eerste twee aspecten vertonen een zeer 

nauw verband. De causaliteit staat er volkomen los van 

en deze wordt dan ook tezamen met de bewijsproblematiek 

in hoofdstuk 5 besproken. 

Alvorens het verband tussan bedrag en tijd en de daaruit 

voortvloeiende problematiek te bespreken aan de hand van 

de H.A.K.O. en beide ontwerpen, wil ik eerst de onder

werpen apart behandelen. 

4.2 Het beperkte bedrag in de H.A.K.O. 

Zeal3 hiervoor in hoofdstuk 2.5 al is gebleken, is de 

exploitant verplicht zich te verzekeren (artikel 10 

V.V.F.). Het bedrag waarvoor hij zich dient te ver

zekeren is gelijk aan het wettelijk vastgestelde bedrag 

van zijn aansprakelijkheid (artikel 7 V.V.P. jo. 3 

H.A.K.O.). Dit bedrag wordt met inachtneming van de 

minimumgrens van artikel 7 V.V.F, vastgesteld door de 

wetgever, die daarbij gebonden is aan de mogelijkheden 

die de verzekeringsmarkt biedt. In Hederland bedraagt da 

aansprakelijkheid momenteel 400 miljöan gulden (artikel 

3 H.A.K.O.). Pe explfciir:ie is daarvoor verzeke.rd bij de 

Nederlanäje Atoompool (1). 

Eenieder die de afgelopen jaren de berichten over de 

geschatte schade ten gevolge van kernrampen heeft ge

lezen zal nu direct opmerken dat daar altijd over et-
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telijke miljarden guldenn schade wordt gesproken (2). De 

Nederlandse exploitant is dus voor een te laag bedrag 

verzekerd respectievelijk aansprakelijk. 

Het belang van de schadevergoedingsmogelijkheden wordt 

nog eens extra onderstreept door het feit dat men zich 

in Nederland in het algemsen voor zijn persoon noch zijn 

goed kan verzekeren tegen kernschade en dus volledig 

afhankelijk is van de wettelijk regeling. Dat wil zeggen 

dat wanneer de totale schade de aansprakelijkheid van de 

exploitant overtreft en vervolgens ook de aanvullende 

Staatsbijdrage (tot 1 miljard gulden) de gelaedeerde 

geen uitwijkmogelijkheden heeft. Hij zou dan weer terug 

kunnen vallen op de exploitant, maar deze is wettelijk 

tot niets meer verplicht. Wellicht biedt eer', beroep op 

de Staat dan nog soelaas, maar deze is ook tot niets 

meer verplicht. 

4.3 Waarom is dit bedrag niet hoger of onbeperkt. 

Waarom het bedrag niet hoger of onbeperkt is,wordt 

hieronder besproken. 

Ten eerste, kan de particuliere verzekeringsmarkt tegen 

de huidige premies geen hoger bedrag opbrengen. Een voor 

de hand liggende mogelijkheid tot verhoging van het 

bedrag is dus het verhogen van de premies. Dit heeft tot 

gevolg dat de hogere exploitatiekosten de exploitant 

zullen nopen tot het verhogen van de prijs van kernener

gie. Bovendien zullen de verzekeringsmaatschappijen 

sowieso al hogere premies gaan vragen plus meer in

vesteringen in veiligheidsmaatregelen nu recente onder

zoeken hebben aangetoond dat de kernindustrie niet zo 

veilig is als ze lijkt en de verzekeringsmaatschappijen 

dus een verhoogd finafcsieel risico lopen (3) . 

Dit allés zal leiden tot veel hogere exploitatiekosten 

en dus veel duurdere kernenergie. Het gevaar bestaat dan 
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dat juist op dure veiligheidsmaatregelen en onderzoek 

bezuinigd zal worden, hetgeen mijns inziens zeer on

gewenst zou zijn. Aan het argument dat de hogere kosten 

reëler zijn en de gevaarlijke kernenergie zich dus uit 

de markt zal prijzen kan niemand voorbij gaan. Bij mij 

rijst dan de vraag naar een alternatieve, tegen dezelfde 

kostprijs (of goedkoper) en in dezelfde hoeveelheid te 

verkrijgen vorm van energie, die geen grote nadelen 

heeft. 

Een andere mogelijkheid is dat de Staat op grond van 

artikel 9 W.A.K.O. een aanvullende verzekering verstrekt 

waardoor het totaal verzekerbare bedrag voor de exploi

tant hoger komt te liggen. De premies moeten dan laag 

gehouden worden in verband met de kosten van kernenergie 

(zie hierboven) . Als de overheid lage premies' vrr.agt, 

moeten dè extra kosten" ergens gecompenseerd worden. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen deze als puntje bij paaltje 

komt collectief op de burger verhaald worden. Dit is 

ingeval er een groot ongeval plaatsvindt toch wel het 

geval, nu de overheid bij een nationale ramp wel zal 

moeten bijspringen. In 1953 bij de Watersnoodramp werd 

immers ook al snel een rampenfonds ingesteld om iedereen 

zo goed mogelijk te helpen. Het is voor de overheid 

echter onmogelijk om vooraf in haar beleid rekening te 

houden met de financiële gevolgen van een eventuele 

nationale ramp (4). 

Ten tweede wordt wel gezegd dat de kernindustrie een 

industrievorm in ontwikkeling is en dus beschermd moet 

worden tegen te hoge kosten. Enerzijds is dit argument 

verouderd, maar aan de andere kant.blijkt dat het nog 

steeds noodzakelijk is om deze vorm van industrie 

veiliger te maken (Tjernobyl, Harrisburg). Ik meen dat 

er ruimte voor onderzoek moet blijven zolang de huidige 

industrie nog niet optimaal is. Dit betekent dat de 

exploitant enige financiële ruimte nodig heeft. 
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Ten derde heeft het geen zin om de aansprakelijkheid te 

verhogen tot boven het verzekerbare bedrag. Indien de 

exploitant neer dan 400 miljoen gulden moet betalen zal 

dit tot gevolg hebben dat het bedrijf failliet gaat. Dit 

kan dan Heer tot gevolg hebben dat het bedrijf in zijn 

vermogen wordt aangetast en vervolgens stil gelegd en 

ontmanteld moet worden, zodat het geen energie meer kan 

leveren. Bovendien is het problematisch omdat de kern

centrales in Nederland weliswaar geen 'staatsbedrijveii'C'f) 

zijn, maar wel Naamloze Vennootschappen, waarin de Staat 

grootste aandeelhouder is; Afgezien daarvan komen in het 

geval van een faillissement allereerst de preferente 

schuldeisers aan bed. Personen of instellingen die recht 

hebben op schadevergoeding vallen niet in deze groep. 

Wanneer zij aan bod komen is de kans dus groot dat er 

geen - of onvoldoende - geld meer is om uit te keren. De 

gelaedeerden hebben dus geen baat bij een aansprakelijk

heid van de exploitant die de verzekeringsmogelijkheden 

overtreft. 

Bovengenoemde reden is overigens ook een argument tegen 

de onbeperkte aansprakelijkheid die wel wordt bepleit. 

Naar mijn mening is dit zelfs een doorslaggevend argu

ment (5). Als er niet voldoende verzekerd kan worden, 

kan de exploitant boven het verzekerbare bedrag ook 

niets wezenlijks meer uitrichten. De enige mogelijkheid 

is dan, dat de Staat tot een onbeperkt bedrag bij

springt. Dan spreken we echter niet meer van een on

beperkte aansprakelijkheid, maar van een soort onbeperkt 

steunfonds van overheidswege. Daarbij komt dat ingevolge 

artikel 7 V.V.F, de aansprakelijkheid niet hoger mag 

liggen dan het verzekerbare bedrag en een onbeperkte 

verzekering bestaat niet. 

Overigens moet nog opgemerkt worden dat een vergelijk 

met andere takken van industrie, die vaak wel onbeperkt 

aansprakelijk zijn, niet opgaat. Bij de kernindustrie is 

immers sprake van een risico-aansprakelijkheid. Bij de 
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meeste andere takken van industrie, ook al zijn ze zeer 

gevaarlijk, geldt een schuldaansprakelijkheid. Dit 

betekent voor de gelaedeerde dat hij zowel causaal 

verband als schuld van de schadeveroorzaker moet aan

tonen. Dit laatste is bijzonder moeilijk en in veel 

gevallen zelfs onmogelijk. Deze takken van industrie 

zullen dus zelden of nooit zoveel aan schadevergoeding 

moeten betalen als de kern-industrie. Bij risico

aansprakelijkheid hoeft schuld immers niet bewezen te 

worden. 

Ten vierde is de duur van de vervaltermijn een goede 

reden om het uit te keren bedrag wel te verhogen, dat 

wil zeggen een hoger bedrag als uitgangspunt te nemen. 

Dit verband wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.5, 

nadat ik eerst de vervaltermijn zelf heb besproken. 

4.4 De beperkte tild in de W.A.K.O. 

Het recht op schadevergoeding vervalt indien niet binnen 

tien jaar na de datum van het kernongeval een rechtsvor

dering is ingesteld (artikel 8 V.V.P.). Bovendien ver

jaart een mogelijke rechtsvordering na verloop van drie 

jaar na de dag waarop de betrokkene of diens wettelijke 

vertegenwoordiger kennis draagt of redelijkerwijs had 

behoren te dragen van de schade (artikel 6 W.A.K.O.). 

Deze regeling roept een aantal vragen op die hieronder 

besproken worden. 

Ten eerste de vraag hoelang de totale periode waarin nog 

schadevergoeding -gevraagd kan worden duurt. Is dat tien 

jaar of dertien jaar? 

De tienjarige periode van artikel 8 V.V.P. is een ab

solute vervaltermijn. De driejarige periode van artikel 

6 W.A.K.O. is een relatieve. Een absolute vervaltermijn 

heeft sterke werking, dat wil zeggen dat het recht van 
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de gelaedeerde na tien jaar teniet gaat. Daarmee wordt 

niet bedoeld het recht om een rechtsvordering in te 

stellen, maar het recht op schadevergoeding zelf. De 

rechter past de vervaltermijn ambtshalve toe. Daarbij 

komt dat een vervaltermijn niet gestuit of geschorst 

kan worden door bijvoorbeeld het instellen van een 

rechtsvordering (6). Ook de driejarige verjaringstermijn 

is hierop niet van invloed. 

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag moet dus 

tien jaar luiden. Dit brengt met zich mee dat, indien 

men na negeneneenhalf jaar tot de ontdekking komt schade 

te hebben geleden, men deze claim binnen een half jaar 

af moet handelen omdat anders het recht op schadever

goeding is vervallen. 

Mijns inziens zal het echter zo'n vaart niet lopen. 

Vaststaat dat na tien jaar geen rechtsvordering meer 

ingesteld kan worden. Artikel 8a V.V.P. stelt vrij 

duidelijk dat dit binnen de tienjarige periode wel kan. 

Ik ben van mening dat een eenmaal ingestelde rechtsvor

dering afgehandeld zal worden en niet halverwege het 

proces zal vervallen. Indien dit namelijk wel het geval 

zou zijn, zou de exploitant of de verzekeraar slechts 

vanaf de eerste dag alle vorderingen zoveel mogelijk 

vertraagd moeten afwikkelen, zodat het overgrote deel 

na tien jaar nog niet afgehandeld is. Ik neem aan dat 

dit niet de bedoeling van de wetgever kan zijn. Boven

dien wordt in de Memorie van Toelichting uitdrukkelijk 

gesteld dat de duur van de vervaltermijn alles heeft te 

maken met de bekendheid van alle claims, zodat pas na 

tien jaar met de afwikkeling en verdeling van het totaal 

uit te keren bedrag kan worden begonnen (7). 

Ten tweede de vraag hoe de tienjarige vervaltermijn 

geïnterpreteerd moet worden indien aan het ongeval niet 

direct bekendheid wordt gegeven. Artikel 10a V.V P. 
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neemt als aanvangstijdstip voor de vervaltermijn immers 

de datum van het ongeval. 

Een antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Het 

lijkt echter onwaarschijnlijk dat de rechter in het 

hypothetische geval dat het ongeluk pas tien jaar na 

dato bekend wordt de gelaedeerden geen enkel recht op 

schadevergoeding meer zal toekennen. Dit is mijns in

ziens in strijd met de bedoeling van het Verdrag van 

Parijs, dat immers probeert de gelaedeerden zo goed 

mogelijk te beschermen. 

Wellicht gaat de vervaltermijn dan vanaf de bekendmaking 

van het ongeval lopen of wordt de vervaltermijn buiten 

werking gesteld, zodat alleen nog de verjaringstermijn 

van artikel 6 W.A.K.O. geldt. Het eerste lijkt waar

schijnlijker omdat in het tweede geval de gelaedeerde 

niet geholpen is. De "sanctie" voor de exploitant van

wege het niet bekendmaken van het ongeval ia in het 

tweede geval voor hem een positieve. In het eerste geval 

moet hij alsnog alle schade volledig vergoeden. 

Mijns inziens verdient het aanbeveling om in artikel 10 

V.V.P. de zinsnede "....na de datum of bekendmaking van 

het ongeval ...." op te nemen, teneinde onduidelijkheid 

te voorkomen. 

Ten derde de vraag waarom er geen langere vervaltermijn 

of alleen een verjaringstermijn in de regeling is op

genomen. 

Het Gemeenschappelijk Commentaar verklaart de tienjarige 

vervaltermijn in het Verdrag van Parijs als volgt: ten 

eerste is het erg moeilijk voor verzekeraars en exploi

tant om gedurende een langere periode geld-reserves te 

houden voor pas later bekend geworden schade en, ten 

tweede', is het na tien jaar vrijwel onmogelijk om bewijs 
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te leveren ten aanzien van het causaal verband tussen 

ongeval en schade (8). 

Nederland heeft geen gebruik gemaakt van de in artikel 

8a V.V.P. geboden mogelijkheid on de vervaltermijn te 

verlengen in de W.A.K.O. Aan de argumenten van het 

Gemeenschappelijk Commentaar voegt de Memorie van Toe

lichting nog een derde toe, namelijk het feit dat de 

gelaedeerde dan in verband met een eventuele over

schrijding van het maximum bedrag van de aansprakelijk

heid en de Staatsbijdrage zeer lang op een definitieve 

regeling van zijn schadevergoeding moet wachten (9). 

Hierdoor valt mijns inziens ook de optie van alleen een 

verjaringstermijn af. 

Met dit argument zijn we aangeland bij het hoofd

probleem, namelijk het verband tussen het beperkte 

bedrag en de vervaltermijn. In de volgende paragraaf zal 

ik uiteenzetten waarom bovengenoemde derde vraag mijns 

inziens negatief beantwoord moet worden en waarom het 

bedrag van de aansprakelijkheid mijns inziens altijd zo' 

hoog mogelijk moet zijn. Vervolgens zullen we zien hoe 

de ontwerpen dit probleem aanpakken. 

4.5 Het verband tussen bedrag en tiid. 

Indien het een klein ongeval betreft, waarvan de schade 

de 400 miljoen of zelfs de 1 miljard gulden niet over

schrijdt, is er geen enkel probleem. Alle ingediende 

schadevorderingen kunnen direct vergoed worden. 

Wanneer de schade echter het totaal beschikbare bedrag 

dreigt te overschrijden ontstaat het probleem. Indien de 

toegekende vorderingen direct worden voldaan is er voor 

later ingediende niet genoeg of geen geld meer. De 

uitkeringen worden dus aangehouden totdat alle vorderin

gen bekend zijn, dat wil zepgen tot de vervaltermijn is 
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verstreken. Pas dan kunnen alle vorderingen worden 

gewogen om een verdeling op te maken. De gelaedeerden 

worden in deze situatie dus eikaars concurrenten. 

Het is duidelijk dat zolang het bedrag van een kaliber 

is dat het al snel overschreden zal worden, de verval

termijn niet langer mag zijn dat tien jaar. De 

gelaedeerden zouden anders nog langer moeten wachten op 

de afwikkeling van hun vordering. Dit lijkt mij niet 

juist, zeker nu andere verzekeringen de schade veroor

zaakt door een kernongeval niet vergoeden. 

Het risico van deze stelling is dat schade die pas na 

tien jaar bekend wordt geen enkele kans op vergoeding 

maakt. In hoofdstuk 5 zal duidelijk worden dat het hier 

dan voornamelijk persoonschade betreft, die met de 

huidige stand van de medische wetenschap nauwelijks of 

niet als gerelateerd aan het kernongeval te bewijzen 

valt. Het is natuurlijk bijzonder onrechtvaardig als 

deze personen niet eens een kans zouden krijgen om een 

claim in te dienen. Anderzijds is het wellicht nog 

onrechtvaardiger om alle wel binnen tien jaar ingediende 

schadeclaims nog langer aan te houden of geringer te 

vergoeden in verband met aan te houden reserves. 

Een voor de "hand liggende oplossing voor dit probleem is 

het verhogen van het bedrag. Dit heeft als logisch 

gevolg dat de vervaltermijn verlengd kan worden. Als 

voorwaarde moet dan wel gesteld worden dat het bedrag 

dusdanig hoog is dat de maximale kosten van de schade 

veroorzaakt door een kernongeval altijd kleiner zijn dan 

het genoemde bedrag. De vraag is echter hoe hoog dit 

bedrag dan wsl niet moet zijn. Bovendien verwijs ik 

hier terug naar paragraaf 3 van dit hoofdstuk waar de 

problemen ten aanzien van het verhogen van het bedrag 

reeds genoemd zijn. 
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De conclusie is dus dat het bepaald niet eenvoudig is om 

of de vervaltermijn of het bedrag te veranderen om zo 

tot een rechtvaardigere W.A.K.O. te komen. We zullen 

zien of een van de ontwerpen een oplossing biedt en hoe 

de situatie in het buitenland geregeld is. 

4.6 Bedrag en tj-jd in het kamerontwerp. 

Het Kamerontwerp verhoogt in artikel 3 de aansprakelijk

heid van de exploitant tot 2 miljard gulden en in ar

tikel 28a de Staatsbijdrage tot 10 miljard gulden. De 

vervaltermijn wordt in artikel 6 op dertig jaar gesteld. 

De verhoging van de aansprakelijkheid van de exploitant 

heeft volgens de Memorie van Toelichting twee redenen 

(10). Ten eerste wordt de aansprakelijkheid van de 

exploitant op deze wijze meer in overeenstemming ge

bracht met de omvang van de schade die veroorzaakt kan 

worden door een kernongeval. Zeker nu het ontwerp een 

door een natuurramp veroorzaakt ongeval met kernenergie 

ook onder de aansprakelijkheid van de exploitant brengt. 

Ten tweede menen de ontwerpers dat het met behulp van 

een aanvullende verzekering door de Staat mogelijk is om 

aan artikel 7i jo.10 V.V.P. inzake de congruentie tussen 

aansprakelijkheid en verzekering te voldoen. 

Tegen het eerstgenoemde punt valt niets in te brengen. 

Tegen het tweede des te meer. Kiervoor is in hoofdstuk 

4.2 gesignaleerd dat op de particuliere verzekerings-

markt een hoger te verzekeren bedrag niet haalbaar is. 

Ik heb daar ook de mogelijkheid van een aanvullende" 

verzekering door de Staat genoemd. Indien het echter 

voor particuliere versakeraars geen haalbare kaart is, 

waarom zou het dan voor het "overheidsbedrijf wel 

haalbaar zijn. Zoals gezegd bestaat er dan een tegen

strijdig belang, namelijk het goedkoop houden van 

kernenergie door lage premies en dus kosten voor de 

overheid. Of geen kosten voor de overheid maar voor de 
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burger, bijvoorbeeld door middel van belastingen en uit

eindelijk, indirect, toch duurdere kernenergie. 

Afgezien van de mogelijkheid van een aanvullende ver

zekering wil het ontwerp in artikel 28a de Staats

bijdrage ingeval van een ongeluk verhogen tot 10 miljard 

gulden. Dit bedrag moet uit de "openbare middelen" 

komen, aldus de Memorie van Toelichting. Hu is het potje 

"openbare middelen" geen bodemloze put en' bovendien is 

dat geld waar alle Hederlanders voor gewerkt hebben. 

Zoals hiervoor al gezegd, Imn ik van mening dat het 

beleid van de overheid ten aanzien van dit soort bedra

gen niet van tevoren vast mag liggen. Een oplossing is 

wellicht om voor alle catastrophes van deze omvang 

tezamen een reserve-bedrag aan te houden, dat in tijden 

van nood gebruikt mag worden. 

De hoogte van het bedrag van 10 miljard gulden is 

overigens bepaald aan de hand van berekeningen over 

grote kernongevallen. (11). 

Over artikel 28a Kamerontwerp wil ik nog het volgende 

opmerken. Xn de tekst van het artikel staat dat indien 

de overige middelen ontoereikend zijn voor vergoeding 

tot 10 miljard gulden de Staat openbare middelen be

schikbaar stelt tot die 10 miljard. De Memorie van 

Toelichting apreekt over het beschikbaar stellen van 10 

miljard gulden (12). Indien men echter de tekst van het 

ontwerp zelf aanhoudt is de maximale overheidsbijdrage 

ongeveer 8 miljard. Hamelijk de twee miljard uit de 

verzekering plus eventueel nog een bijdrage op grond van 

het Verdrag.van Brusse?. moeten aangevuld worden tot 10 

miljard gulden.,Ik neem aan dat de Memorie van Toelicht

ing op dit laatste doelt. 

De Memorie van Toelichting noemt als reden voor deze 

hoge Staatsbijdrage de mogelijkheid van volledige ver

goeding voor alle gelaedeerden en daardoor het voorkomen 

van ernstige vertraging in de afwikkeling (13) . Dit is 
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zoals hiervoor gezegd inderdaad het gevolg van het 

verhogen van het bedrag, omdat dan al voor het einde van 

de vervaltermijn met uitkeren kan worden begonnen. 

Het Kamerontwerp schept op deze wijze dan ook de moge

lijkheid om de vervaltermijn van tien jaar naar dertig 

jaar te verlengen (artikel 6 lid 1 Kamerontwerp). Met 

dien verstande dat indien alsnog een overschrijding van 

het bedrag plaatsvindt, de binnen tien jaar ingestelde 

vorderingen voorrang krijgen (artikel 6 lid 2 Kameront

werp jo 8a V.V.P.). 

Ik ben van mening dat dit ontwerp, hoewel het in eerste 

instantie erg vriendelijk overkomt, in de praktijk niet 

uitvoerbaar is. De vervaltermijn van dertig jaar is 

alleen mogelijk door het instellen van het bedrag van 10 

miljard gulden. Het bedrag van 10 miljard is tamelijk 

willekeurig vastgesteld. Immers, de Memorie van Toe

lichting zegt zelf dat een schade van 15 miljard dollar 

zelfs mogelijk is, waardoor artikel 6 lid 2 Kamerontwerp 

noodzakelijkerwijs in werking treedt. Bovendien wordt 

nergens rekening gehouden met het feit dat het voor de 

overheid wel eens heel erg moeilijk kan zijn om "zomaar" 

tct de 10 miljard gulden aan te vullen. 

4.7 Bedrag en tijd in het Regeringsontwerp. 

De aansprakelijkheid van de exploitant blijft 400 mil

joen gulden (artikel 3 Regeringsontwerp). 

De Staatsbijdrage wordt verhoogd naar een aanvulling tot 

2 miljard gulden (artikel 28a Regeringsontwerp). De 

verjaringstermijn blijft drie jaar. De vervaltermijn 

wordt voor personenschade verhoogd tot dertig jaar. Voor 

overige schade blijft de vervaltermijn tien jaar (ar

tikel 6 Regeringsontwerp). 

Ten aanzien van artikel 3 Regeringsontwerp moet vermeld 

worden dat, evenals in het Kamerontwerp, de aansprake-
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lijkheid van de exploitant uitgebreid wordt met de 

schade veroorzaakt door een "ernstige natuurramp van 

uitzonderlijke aard" (artikel 2a Regeringsontwerp), De 

ontwerpers vinden het echter niet noodzakelijk om daarom 

de aansprakelijkheid van de exploitant in het algemeen 

te verhogen. De Memorie van Toelichting stelt dat de 

exploitant zich tegen de schade veroorzaakt door een 

dergelijk natuurramp niot of niet tegen een redelijke 

premie kan verzekeren. Derhalve treedt voor die situatie 

artikel 8 lid 1 Regeringsontwerp in werking, zodat de 

Staat als verzekeraar tegen een premie een aanvullende 

Staatsj'olis uitgeeft (14). In verband met artikel 10 

V.V.P. is dit immers verplicht. 

In geval van een overschrijding van de maximale aan

sprakelijkheid van de exploitant treedt artikel 28a 

Regeringsontwerp in werking. Het bedrag tot waaraan de 

overheid openbare middelen beschikbaar stelt, indien uit 

andere hoofde beschikbare komende middelen (verzekering 

en het Verdrag van Brussel) ontoereikend zijn, wordt 

verhoogd tot 2 miljard gulden. De reden hiervoor is niet 

het mogelijk maken van een langere vervaltermijn en een 

snellere afwikkeling zoals in het Kamerontwerp (15). De 

Memorie van Toelichting maakt duidelijk dat, in verband 

met de gewijzigde protocollen van het Verdrag van Brus

sel, de tweede tranche die beschikbaar wordt gesteld 

door de gezamenlijke lidstaten, wordt verhoogd en zal 

resulteren in een bijdrage van ongeveer 400 miljoen 

gulden (16) . Dit betekent dat in het geval van een 

ongeval reeds zonder de Staatsbijdrage een bedrag van 

ongeveer 800 miljoen gulden beschikbaar zal zijn. De 

Staatsbijdrage zou in dat geval dus verminderen. De 

bedoeling van de gewijzigde protocollen is juist dat er 

uiteindelijk meer geld beschikbaar is voor schadever

goedingen. Derhalve wordt de Staatsbijdrage verhoogd tot 

een bedrag van ongeveer 1,2 miljard gulden, zodat uit

eindelijk 2 miljard beschikbaar is om de schadevergoe

dingen te voldoen (17). 
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Dit bedrag biedt mijns inziens geen mogelijkheden voor 

het verlengen van de vervaltermijn. Voor vermogens- en 

zaakschade is deze dan ook gelijk gebleven. Voor per

sonenschade hebben de ontwerpers de vervaltermijn echter 

toch verlengd tot dertig jaar (artikel 3 Regeringsont

werp) . De vraag is dus wat dit voor gevolgen heeft voor 

de snelheid van de afwikkeling en verdeling. 

De Memorie van Toelichting verklaart de verlenging van 

de vervaltermijn voor persoonsschade als volgt: medisch 

is vastgesteld dat de openbaring van een ziekte ten 

gevolge van straling langer dan tien jaar kan duren. 

Bovendien hebben de ons omringende landen ook voor een 

langere vervaltermijn gekozen en het lijkt verstandig 

zoveel mogelijk eenheid binnen de Verdragsstaten te 

houden. Vandaar ook dat de vervaltermijn niet tot twin

tig jaar, zoals in het N.B.H., maar tot dertig jaar is 

verlengd (18). 

In verband met artikel 10 V.V.P. bepaalt artikel 6 lid 

3 Regeringsontwerp, dat de Staat voor personenschade na 

de tien jaar een aanvullende Staatspolis biedt, waarvan 

de omvang nog niet bekend is. Hel is bekend dat de Staat 

hiervoor van de exploitant een bijdrage zal vragen in de 

vorm van een premie (19). Daarnaast bepaalt artikel 6 

lid 4 Regeringsontwerp dat het recht op schadevergoeding 

van allen die hun vordering binnen tien jaar hebben 

ingediend niet wordt aangetast. Ten behoeve van de 

vorderingen die na tien jaar ingediend worden, bepaalt 

artikel 32f lid 2 Regeringsontwerp, dat de Staat 10% van 

het uit de openbare middelen ter beschikking te stellen 

bedrag voor hen reserveert. Ten aanzien van de overige 

tranches is dit niet mogelijk (20). 

Door deze loskoppeling van het bedrag van de "normale" 

schadevergoeding en dat voor personenschade na tien jaar 

worden de problemen die het verband tussen tijd en geld 
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oproepen handig vermeden, zonder dat het totaal beschik

baar te stellen bedrag verhoogd moet worden. 

Ten aanzien van de verdeling tussen de verschillende 

soorten schade, het beschikbare geld en de periode 

waarin de vordering is ingediend geeft artikel 32j 

Regeringsontwerp een gedetailleerde regeling. Daarbij 

wordt steeds onderscheid gemaakt tussen personenschade 

en overige schade. Uit deze regeling blijk dat de ver

goeding van personenschade van groter belang wordt 

geacht dan de overige schadesoorten. Indien namelijk 

sprake is van meerdere soorten tegelijkertijd gaat per 

tranche steeds tweederde op aan persoonsschade en een

derde aan overige schade (21). 

Mijns inziens biedt het Regeringsontwerp met deze rege

ling een goede tegemoetkoming aan de kritiek met be

trekking tot zich pas later openbarende persoonsschade. 

Bovendien getuigt het van een positieve instelling ten 

aanzien van het bedrag dat benodigd is om de schade te 

vergoeden. Het is voor mij niet mogelijk om te bepalen 

wat de uiterste grens voor de overheidsbijdrage is, maar 

ik vertrouw erop dat de overheid in geval zich een on

geval met kernenergie voordoet zoveel mogelijk schade 

zal proberen te vergoeden. Het ter beschikking te stel

len bedrag kan namelijk nooit hoog genoeg zijn (22). 

4.8 De reqelinoen in het buitenland. 

Duitsland en Engeland hebben de vervaltermijn op dertig 

jaar gesteld. België, Noorwegen en Zweden hebben de 

vervaltermijn op tien jaar gesteld onder het voorbehoud 

dat schadeclaims na tien jaar en binnen dertig jaar 

ingediend allen door de Staat vergoed zullen worden 

(23). 
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In Duitsland is tevens de bovengrens van de aansprake

lijkheid afgeschaft. De reden hiervoor is dat de kern

industrie een volwassen industrietak is geworden en dus 

niet meer voorzichtig behandeld hoeft te worden. 

De exploitant hoeft zich echter maar voor 500 miljoen 

D.M. maximaal te verzekeren. Boven die 500 miljoen is er 

een Staatsgarantie die tweemaal de aansprakelijkheid van 

de exploitant bedraagt, dus 1 miljard D.M. (24). Voor 

het overige is er geen regeling getroffen. Afgezien van 

strijd met artikel 7jo.l0 V.V.P. (de congruentie tussen 

aansprakelijkheid en dekking) blijkt hier heel duidelijk 

dat een onbeperkte aansprakelijkheid van de exploitant 

niet voldoet. Indien de schade immers de genoemde bedra

gen overtreft kunnen de gelaedeerden zich alleen nog op 

het vermogen van de exploitant verhalen* Hiervoor is 

duidelijk geworden dat de gelaedeerde met deze situatie 

niet gebaat is. 

De Nederlandse wetgever heeft in het Regeringsontwerp 

claims niet terzake van personenschade geheel uitge

sloten na de vervaltermijn van tien jaar. Dit is gedaan 

in verband met de onmogelijkheid hiervoor een verzeke

ring af te sluiten. De Staat is zelf bereid om persoons

schade na tien jaar te verzekeren, zodat hiervoor de 

verlenging wel mogelijk is. Het Regeringsontwerp biedt 

hiermee mijns inziens een systeem dat duidelijk de 

voorkeur verdient boven het Duitse. 

4.9 Conclusie. 

De W.A.K.O. blijkt op een aantal punten niet bevredigend 

te werken. Met name de onmogelijkheid ca schade te 

claimen na tien jaar en het te lage totaal beschikbare 

bedrag vormen kritiekpunten. 

Het Karaerontwerp biedt een ruime tegemoetkoming aan deze 

bezwaren. De vervaltermijn wordt algemeen op dertig jaar 
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gesteld en het totaal beschikbare bedrag wordt verhoogd 

van 1 miljard (W.A.K.O.) naar 10 miljard gulden. Mijns 

inziens is deze regeling in de praktijk echter niet 

haalbaar. 

Het Regeringsontwerp heft het bezwaar van de te korte 

vervaltermijn op, ten aanzien van persoonscchade. De 

termijn wordt dertig jaar. Het bedrag wordt beredeneerd 

en binnen de financiële mogelijkheden van de Staat 

verhoogd tot maximaal twee miljard. Het probleem dat het 

lage bedrag ten opzichte van de vervaltermijn oproept, 

wordt handig vermeden door voor de verlenging van de 

vervaltermijn een aparte Staatspolis op te maken. 

Duitsland heeft met de dertigjarige vervaltermijn en 

onbeperkte aansprakelijkheid de illusie gewekt dat dit 

de beste regeling is voor de gelaedeerden. De onbeperkte 

aansprakelijkheid blijkt een farce te zijn. 

Concluderend zou ik daarom willen stellen dat het Neder

landse Regeringsontwerp ten aanzien van bedrag en tijd 

een goede regeling heeft opgesteld voor de gelaedeerden. 

Ik maak daarbij de kanttekening dat het bedrag nooit 

hoog genoeg kan zijn en dat, zodra het binnen de moge

lijkheden ligt, ook de vervaltermijn van de overige 

schade verlengd moet worden naar dertig jaar. Immers, 

een schadevergoedingsregeling is nooit goed genoeg. 
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HOTEN HOOFDSTUK 4. 

1. Zie noot 9, hoofdstuk 2. 

2. De geschatte schade van Tsjernobyl bedraagt on

geveer 8 miljard gulden. 

De rekenkamer van de Verenigde Staten heeft uit

gerekend dat de schade kan variëren tussen de 300 

miljoen dollar en 15 miljard dollar. De grote van 

de kerncentrale speelt hierbij een rol. De gemid

delde Amerikaanse kerncentrale zal niet verder 

komen dan een schade van 6 miljard dollar. 

M.v.T. Kamerontwerp, bladzijde 6 onder F. 

3. J. Wessel, "De rekening van Tsjernobyl". 

De Ingenieur, nummer 7/8 1986, bladzijde 43. 

4. Aldus de heer P. Sturms van het Ministerie van 

,„. Justitie. 

5. Het HIB.W". neigt Ook naar een Beperkte aansprake

lijkheid. Artikel 6.1.9.12b stelt dat de aansprake

lijkheid bij A.M.v.B. kan worden beperkt tot het 

bedrag dat redelijkerwijs door de verzekering kan 

worden gedekt. Artikel 6.1.9.12a spreekt van het 

verminderen van de ingediende claims indien deze 

tot onaanvaardbare gevolgen zouden leiden. Ket 

failliet gaan van een seai-openbaar nutsbedrijf zou 

best als onaanvaardbaar gezien kunnen worden. 

De onbeperkte aansprakelijkheid die het Burgerlijk 

recht in principe biedt is in de praktijk dus ook 

beperkt. 

6. Asser - Rutten - Hartkamp I, Zwolle, 1984 nummers 

685 ev. 

7. M.v.T. Regeringsontwerp, Kamerstuk 20374, bladzijde 

19 onder I. 

8. Gemeenschappelijk Commentaar, Trb. 1964, 175, 

bladzijde 67. 

9. M.v.T. Regeringsontwerp, noot (7) bladzijde 18 

onder G.. 
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10. M.v.T. Kamerontwerp, Kamerstuk' 20025, nummer 3, 

bladzijde 2 onder Onderdeel C.' 

11. Hoot 10, bladzijde 6 onder Onderdeel P. 

12. Hoot 10, bladzijde 5 onder Onderdeel P. 

13. Hoot 12. 

14. Hjot 7, bladzijde 15 onder C. 

15. Het bedrag wordt overigens niet meer om niet ter 

beschikking gesteld, zoals in de oude regeling. 

Artikel 28b Regeringsontwerp brengt hierin ver

andering omdat-het ongewenst is de nucleaire in

dustrie in een voordeliger positie te plaatsen dan 

.andere vormen van industrie (noot 7, bladzijde 23 

onder Q). 

16. Hoot 7, bladzijde 21 onder Q. 

17. Vervallen • .._ 
18. Hoot 7, bladzijde 18 onder G. 

19. Hoot 7, bladzijde 22 onder R. 

20. Hoot 7, bladzijde 26 onder artikel 32f. 

21. Hoot 20. 

22. De heer P. Sturms van het Ministerie van Justitie 

vertelde mij dat het bedrag van 2 miljard gulden 

waarschijnlijk het hoogst op papier staande bedrag 

voor schadevergoeding na een kernongeval is. 

23. Hoot 7, bladzijde 18 onder G. 

24. Respectievelijk artikel 31, 13 en 34 Atomgesetz. 

4*. "staat"=de provinciale electriciteifcsbedrijven, 
de Provincie en de Gemeentes. 
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HOOFDSTUK 5. BEWIJS EN CAUSALITEIT. 

5.1 Inleiding. 

De aansprakelijkheid van de exploitant is op grond van 

artikel 3 V.V.P. gevestigd. Er is sprake van een schade

vergoedingsverbintenis. Voor de gelaedeerde is nu van 

belang wat de inhoud en omvang van deze verbintenis is. 

De Verdragen en de W.A.K.O. bepalen slechts dat de 

gelaedeerde moet bewijzen dat hij schade heeft geleden 

aan zijn persoon, goed of vermogen veroorzaakt door een 

kernongeval waarbij de installatie van de aansprakelijk 

gestelds exploitant is betrokken (artikel 3a V.V.F.). 

Dit beti'kent dat er sprake moet zijn van voldoende 

causaal verband, dat wil zeggen welke schade wordt nog 

wel, en welke niet meer als schade tengevolge van het 

ongeval met die installatie gezien. Daarnaast moet de 

gelaedeerde dit verband bewijzen. Dit alles valt dus • 

onder de algemene nationale regels van het burgerlijk 

recht (artikel 11 V.V.P.). 

Hieronder zal ik eerst het causaal verband bespreken, om 

vervolgens te proberen grenzen te bepalen ten aanzien 

van wat nog wel en niet meer causale schade is in het 

geval van een kernongeval. Daarna behandel ik het voor 

de gelaedeerde grootste probleem, namelijk of hij wel 

formeel causaal verband kan bewijzen. Tot slot wil ik 

bezien of een van de ontwerpen wellicht een oplossing of 

vereenvoudiging biedt. 

5.2 Causaal verband. 

Voor de vestiging van de aansprakelijkheid is voldoende 

dat er schade is geleden, die niet was geleden indien 

het ongeval niet was gebeurd (het conditio sine qua non 

verband). Waar het in deze paragraaf om gaat is het 
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vaststellen van de materiële causaliteit, dat wil zeggen 

het waarderingsaspect, de vaststelling van de omvang van 

de schadevergoeding. Welke schadeposten kunnen als 

gevolg van de gebeurtenis aan de aansprakelijke persoon 

worden toegerekend. 

De Hoge Raad heeft in de loop der jaren, in verband met 

de onrechtmatige daad, de leer van de "toerekening naar 

redelijkheid" ontwikkeld (1). In het N.B.ff. is deze leer 

vastgelegd in artikel 6.1.9.4: voor vergoeding komen 

slechts die schadeposten in aanmerking die mede gezien 

de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de 

schade als gevolg van de gebeurtenis aan de aansprake

lijke persoon kunnen worden toegerekend. Het woord 

"mede" in dit artikel duidt erop dat ook andere factoren 

een rol kunnen spelen. 

Aan de hand van een artikel van Brunner (2) en de door 

de Hoge Raad gewezen arresten zal hieronder puntsgewijs 

duidelijk gemaakt worden welke factoren relevant zijn 

voor het al dan niet toerekenen van schade in concrete 

gevallen. 

a. Het voor de leer der toerekening gebruikte crite

rium van de adequate veroorzaking speelt nog steeds 

een belangrijke rol. Naarmate de voorzienbaarheid 

van de schade als gevolg van de gebeurtenis groter 

is, is toerekening eerder gerechtvaardigd. Andersom 

geldt dat indien de schade meer van uitzonderlijke 

aard is ze minder snel toegerekend zal worden. De 

Hoge Raad spreekt van "typische gevolgen", "voor de 

hand liggend gevolg" en "buiten de lijn der normale 

verwachtingen" (3). 

Adequatie is echter geen alleenstaand vereiste 

meer voor toerekening. In het kader van een ver 

verwijderd verband oordeelde de Hoge Raad dat of de 

schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg was 

van belang kan zijn, doch dat mede gelet moet 
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worden op de overige omstandigheden van het geval 

(4). 

Naast de voorzienbaarheid speelt ook de lengte van 

de causale keten een rol. De causale keten wordt 

onderbroken indien zich een "nieuwe" gebeurtenis 

voordoet die noodzakelijk is voor het ontstaan van 

verdere schade. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

dat het verband tussen schade en ongeval zo ver 

verwijderd is, dat het niet redelijk is die schade 

nog toe te rekenen (5), ook al was dit gevolg 

voorzien. Dit is vooral van belang voor tweede- en 

meerdegraadsschade. 

Vervolgens moet de schade ruim of beperkt worden 

uitgelegd naar gelang de aard van de aansprakelijk

heid. Brunner onderscheidt drie deelregels. 

Ten eerste moet het doel van de beschermingsnorm de 

gevorderde schade rechtvaardigen. Zo kent het 

overtreden van verkeers- en veiligheidsregels, 

opgesteld met het doel ongelukken te voorkomen, een 

ruime toerekening van dood- en letselschade (6). 

Ten tweede is het van belang *o£ er sprake is van 

schuld- of risico-aansprakelijkheid. Naarmate de 

schuld zwaarder is, is ruimere toerekening eerder 

gerechtvaardigd. Aansprakelijkheid voor zonder 

schuld veroorzaakte schade moet dus een nauwer 

verband tussen de toe te rekenen schade en de 

gebeurtenis kennen (7). Dit betekent niet dat 

risico-aansprakelijkheid altijd een beperkte toere

kening kent. De andere factoren blijven immers ook 

meespelen. 

Ten derde kan eventueel de aard van de activiteit 

van de laedens een rol spelen. De door een bedrijf 

53 . 

veroorzaakte schade wordt eerder toegerekend dan de 

door een privé-persoon veroorzaakte (8). 

De aard van de schade is ook van belang. (Gees

telijke ontreddering komt minder snel voor vergoe

ding in aanmerking dan letselschade). Dood- en let

selschade wordt eerder toegerekend dan zaakschade, 

zaakschade eerder dan vermogensverlies en laatstge

noemde schade eerder dan winstderving. 

Als laatste punt kan eventueel de maatschappelijke 

positie van laedens of gelaedeerde meespelen. Van 

belang zijn ook de draagkracht van de partijen en 

of het risico verzekerd was (9). 

Alle hierboven genoemde factoren kunnen een rol 

spelen bij het al dan niet toerekenen van de ver

schillende soorten schade. Uiteindelijk moeten alle 

relevante factoren gewogen worden om tot een juist 

oordeel te komen. Brunner heeft daerom al deze 

factoren (a t/m e) in een schema bijeen geplaatst. 

Dit schema voeg ik bij deze scriptie als bijlage A. 

In de volgende paragraaf zal ik een poging wagen 

aan de hand van 'deze paragraaf en het schema van 

Brunner, de schade veroorzaakt door een kernongeval 

te rubriceren in wel of niet toerekenbaar. 

5.3 Soorten schade en hun toerekening. 

Artikel 3 V.V.P. stelt, dat de exploitant aansprakelijk 

ia voor de schade aan personen, goederen of vermogen. De 

schade met betrekking tot de installatie zelf valt hier 

niet onder. Hieronder zal ik aan de hand van concrete 

voorbeelden en het hiervoor behandelde schema bezien 

welke schade wel en welke niet meer voor toerekening in 

aanmerking komt. 
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Voor alle duidelijkheid plaats ik eerst schade tengevol

ge van een kernongeval in het algemeen in het schema van 

Brunner. 

a. De typische gevolgen van een kernongeval in het 

algemeen zijn de straling en de fall-out (10). Het 

ongeval zelf kan ook eventueel schade veroorzaken 

(bijvoorbeeld een explosie). 

b. De gevolgen kunnen zowel direct als indirect zijn. 

c l . De strekking van de W.A.K.O. en het W P is dat aan 

alle gelaedeerden zo goed mogelijk tegemoetgekomen 

kan worden. 

2. De aansprakelijkheid is gebaseerd op risicoaan

sprakelijkheid . 

3. De schade is veroorzaakt in het kader van de uitoe

fening van het kernenergie^bedrijf. 

d. Er kan sprake zijn van alle drie de schadesoorten 

(persoons-, zaak-, en vermogensschade). 

e. De laedens is verzekerd, de gelaedeerde in het 

algemeen niet. 

Als eerste praktijkvoorbeeld het agrarisch bedrijf 

Het is mogelijk dat de boer zijn ten gevolge van stral

ing of fall-out besmette oogst moet vernietigen. Dit is 

een direct en typisch gevolg van een ongeval met 

kernenergie. Het ligt voor de hand dat deze schade 

toegerekend wordt. 

Nu is het land besmet en de boer kan niet zaaien voordat 

het is schoongemaakt. De kosten die hij moet maken om de 
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grond weer stralingsvrij te krijgen zijn kosten die een 

normaal gevolg van de besmetting zijn. Het verband is 

iets verder verwijderd dan het eerste voorbeeld, maar 

gezien de strekking van de norm moet deze schade vergoed 

worden. 

Stel dat de boer voor een langere periode zijn grond 

niet kan benutten, hetgeen bij een groot ongeval zeker 

niet onwaarschijnlijk is. Dit is een vorm van vermogens

schade (derving van winst) die volgens artikel 3 WP 

voor vergoeding in aanmerking komt. Of deze schade 

toegerekend moet worden is moeilijk te beantwoorden. Het 

gevolg is nog steeds normaal te noemen, maar wel verder 

verwijderd naarmate de tijd verstrijkt. De risico-aan-

sprakelijkheid staat aan een al te ruime toerekening in 

de weg. In dit geval (gezien ook de bedrijfsuitoefening 

en de verzekering) moet de schade mijns inziens nog 

toegerekend worden in verband met de aard van de norm. 

Of alle schade vergoed zal worden hangt mijns inziens 

wel af van het aantal jaren dat de boer niet kan ver

bouwen. Een grens is echter moeilijk te trekken. 

Een ander geval kan zijn dat de boer wel weer veilig 

kan verbouwen. Kij brengt een gezonde oogst op de markt. 

Het overgrote deel van het publiek'weigert het produkt 

echter te kopen omdat' het bang is dat het toch besmet 

is. Mijns inziens is de schade te ver verwijderd en kan 

ze niet meer toegerekend worden. De balans slaat door 

naar de beperking van de aard van de risico-aansprake-

lijkheid. Bovendien is de wispelturigheid van de consu

ment naar mijn mening een normaal bedrijfsrisico van de 

boer, ook al spelen extreme omstandigheden hier een rol. 

De boer die namelijk zover van het ongeval af woont, dat 

deze beperking van zijn afzet zijn enige schade is komt 

ook niet voor schadevergoeding in aanmerking. 

Als tweede praktijkvoorbeeld persoonsschade 
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Personen die zich dicht bij het ongeval bevonden hebben 

vrijwel zeker blootgestaan aan eventueel vrijgekomen 

straling. Hun schade dient toegerekend te worden, en wel 

ten volle. Dat wil zeggen, ziektekosten, inkomstender

ving, overlijdenskosten en de eventueel noodzakelijke 

financiële regelingen voor de van de overledene afhanke

lijke personen. 

De vraag is waar de grens getrokken moet worden. Het 

antwoord kan alleen maar zijn: daar waar de metingen van 

de radio-activiteit aangeven dat de persoon niet in 

aanraking geweest kan zijn met een hogere stralingsdosis 

dan de hoogst nu aanvaarde. Dit impliceert dat er con

stant gemeten moet worden. Indien dit niet het geval is 

moet mijns inziens de toerekenbare schade zo ruim moge

lijk genomen worden, gezien de aard van de schade. 

Schade ten gevolge van later optredende ziektes veroor

zaakt door straling moeten toegerekend worden. Zowel in 

verband met de strekking van de norm, de aard van de 

schade als het feit dat er een veiligheidsnorm is over

treden. In hoeverre het een typisch gevolg is van stral

ing valt te bezien. Hel is medisch-statistisch aange

toond dat bepaalde ziektes zich meer zullen voordoen na 

bestraling. De eerste punten geven echter de doorslag. 

De volgende fase wordt problematisch. Ik heb het dan 

over de genetische schade. Er moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen vrouwen die op het moment van de 

straling in verwachting waren en de kinderen die verwekt 

zijn door ouders die blootgesteld zijn aan straling. In 

het eerste geval is de vrucht zelf onderhevig geweest 

aan straling. Mijns inziens is dit geval gelijk te 

stellen met het eerste geval. De ouders - of misschien 

het kind zelf - hebben recht op schadevergoeding. Het 

tweede geval is complexer. De kans dat het kind afwij

kingen heeft als gevolg van een besmetting van de ouders 

bestaat. Het is echter niet direct een aantoonbaar 
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gevolg en bovendien is het een zeer ver verwijderd 

verband. Zou men kunnen zeggen dat het risico van het 

krijgen van een kind in deze situatie voor rekening van 

de ouders komt? Naar mijn mening is dit niet het gevalt 

De aard van de schade en de strekking van de norm geven 

hier nog steeds de doorslag. Ook deze schade moet in 

principe toerekenbaar geacht worden. Over daarop vol

gende generaties durf ik geen uitspraak te doen. 

Indien iemand ziek wordt door het eten van besmet voed

sel is mijns inziens de causale keten gebroken. Het feit 

dat er besmet voedsel op de markt verkrijgbaar is im

pliceert een tweede "fout". De schade die hierdoor 

veroorzaakt wordt mag in redelijkheid niet meer aan de 

exploitant toegerekend worden. De beperkte toerekening 

op grond van de risico-aansprakelijkheid gaat hier 

meespelen. 

Als derde praktijkvoorbeeld overheidsmaatregelen 

Felzer beantwoordt de vraag of algemene milieuschade, 

zoals radioactieve verontreiniging van water, lucht en 

grond, onder de verdragen valt negatief. Hij motiveert 

dit op grond van het feit dat de verdragen over civiel

rechtelijke aansprakelijkheid handelen. "Only damage 

suffered by individuals can give rise to claims under 

private law, while damage to public goods cannot do so" 

(11). 

Ik ben het met deze stelling niet helemaal eens. Dat 

niemand schadevergoeding kan claimen op de grond dat het 

milieu aangetast is, klinkt plausibel. De overheid maakt 

echter kosten óm het milieu weer schoon te maken, zodat 

de bevolking weer veilig in het land kan leven. Deze 

kosten vallen mijns inziens wal degelijk onder de ver

dragen. Zeker nu ze niet worden uitgesloten is er geen 

enkele reden om aan te nemen dat deze kosten niet toere

kenbaar zouden zijn. In de praktijk is er waarschijnlijk 
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spraka van een "vestzak, broekzak" regeling, naar prin

cipieel kan de exploitant aansprakelijk gesteld worden 

voor de kosten die noodzakelijk zijn om het milieu te 

herstellen. Het feit dat de overheid een draagkrachtige 

gelaerdeerde is,doet hier mijns inziens niet aan af. 

De overheid kan ook preventieve maatregelen treffen op 

grond van artikel 39 t/m 46 Kernenergiewet. Het gaat dan 

om maatregelen ter voorkoming van verdere schade (voor

namelijk persoonsschade). Door deze maatregelen kan wel 

weer vermogensschade ontstaan voor anderen, bijvoorbeeld 

een boer die zijn vee op stal moet houden en dus het 

voer moet kopen. De causale keten wordt door deze over

heidsmaatregelen echter niet doorbroken (12). De ex

ploitant kan bij deze maatregelen bovendien alleen maar 

gebaat zijn omdat hij zonder deze waarschijnlijk meer 

schade zou veroorzaken. 

Volgens artikel 48 Kernenergiewet moeten de burgers in 

hun op grond van de overheidsmaatregelen gemaakte kosten 

tegemoet gekomen worden voor zover er geen andere tege

moetkoming is. Deze andere tegemoetkoming kan dus, naast 

verzekeringen, alleen schadevergoeding op grond van de 

W.A.K.O. zijn. Zijn de genaakte kosten toerekenbaar aan 

de exploitant? Ja, de causale keten is niet gebroken en 

de strekking van de norm en de aard van de schade laten 

toerekening toe. 

Uit de hierboven gegeven voorbeelden blijkt dat er mijns 

inziens veel moet gebeuren voordat de schade niet meer 

aan de exploitant toerekenbaar is. Er zijn uiteraard nog 

meer situaties denkbaar en nog veel meer twijfelachtige 

situaties. Ik heb slechts een greep uit de mogelijke 

schadevormen genomen om duidelijk te maken dat de ruime 

toerekening ook volgens de "toerekening naar redelijk

heid" aanvaardbaar is. De strekking van de norm, de 

verzekerbaarheid van het risico en de'adequatie wegen 

'mijns inziens het zwaarst bij kernongevallen. De risico-
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aansprakelijkheid en de aard van de schade spelen een 

mindere rol, omdat elke schade die wordt veroorzaakt 

door straling of fall-out ernstig en vaak langdurig is. 

Het grootste probleem, namelijk het bewijs van het 

individu dat zijn schade door het ongeval is veroor

zaakt, wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

5.4 Het bewijs. 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat veel 

van de schade waarvoor de exploitant aansprakelijk is 

ook toerekenbaar is. Haar het nu om gaat is hoe de 

individuele gelaedeerde het causale verband tussen het 

kernongeval en zijn schade kan bewijzen om zo zijn recht 

op schadevergoeding te concretiseren. 

Gevallen van zaak- en vermogensschade zijn vrij een

voudig te' bewijzen. Waar het hier voornamelijk om gaat 

is de persoonsschade. Ziektes ten gevolg van straling 

kunnen slechts medisch-statistisch aangetoond worden. 

Het is echter niet mogelijk om de openbaring van een 

ziekte direct terug te koppelen op straling als oorzaak. 

De ziektes waarop ik hier doel (14) kunnen allerlei 

oorzaken hebben. Het is voor de gelaedeerde dus niet 

mogelijk om te bewijzen dat zijn ziekte veroorzaakt is 

door straling. Van Duinkerken merkt hierover op dat hec 

onterecht is om het risico van het tekortschieten van ds 

medische wetenschap on een causaal verband te bewijzen 

voor rekening van de gelaedeerde komt (15) . Ik sluit 

mij hierbij aan. 

Het effect van de straling kan alleen beoordeeld worden 

aan de hand van aard, duur en intensiteit hiervan. 

Indien deze bekend zijn en de ziekte openbaart zich kort 

na de gebeurtenis, dan kan er nauwelijks twijfel bestaan 
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over het verband tussen straling en ziekte. De ziekte 

moet dan wel door de vrijgekomen straling veroorzaakt 

kunnen zijn. In een dergelijk geval is er sprake van 

uitsluitend bewijs (16). 

Indien geen metingen verricht zijn is volledig bewijs 

onmogelijk. In een dergelijke situatie kan de rechter 

bewijs van waarschijnlijkheid voldoende achten (17). De 

waarschijnlijkheid kan bijvoorbeeld aangetoond worden 

door statistisch of ander bewijs waaraan een redelijk 

denkend mens niet direct zou twijfelen. Mijns inziens is 

dit een nogal twijfelachtige situatie voor de gelaedeer-

de. Zijn lot ligt volledig in de handen van de rechter. 

Vindt deze het bewijs volledig genoeg, of is tegenbewijs 

nog mogelijk, of verwerpt de rechter het bewijs als -

onvolledig? 

Het is daarom mijns inziens beter om een systeem van 

omgekeerde bewijslast te hanteren. Indien de gelaedeerde 

een bepaalde graad van waarschijnlijkheid aantoont, is 

het aan de exploitant of zijn verzekeraar om het tegen

deel te bewijzen. De graad van waarschijnlijkheid kan 

dan bijvoorbeeld bereikt worden, door het op een lijst 

plaatsen van die ziektes waarvan medisch-statistisch 

verband is aangetoond ten gevolge van straling. De 

gelaedeerde hoeft dan slechts aan te tonen dat hij 

onderhevig is geweest aan straling (dit is natuurlijk 

ook alleen op geografische gronden mogelijk) en dat de 

ziekte zich bij hem heeft geopenbaard. 

Op deze wijze komt het risico van het bewijs bij de 

exploitant of zijn verzekeraar te liggen. Voor hem zal 

het evenwel net zo moeilijk zijn om voor het individuele 

geval het verband af te wijzen, als het voor de gelae

deerde was om het te bewijzen. Mijns inziens is dit 

gezien de schade die de gelaedeerde lijdt een rechtvaar

diger uitgangspunt. 
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Of het hierboven geschetste de ideale oplossing is voor 

het probleem van het bewijs kan niet gezegd worden. Het 

is in ieder geval een oplossing voor een onrechtvaardige 

situatie, waarin zo snel mogelijk verandering gebracht 

moet worden. He zullen hieronder bezien of één van de 

ontwerpen een oplossing geeft. 

5.5 De ontwerpen. 

Het Kamerontwerp geeft in artikel 32a een regeling met 

betrekking tot het bewijs voor wat betreft peronenscha-

de. Omdat bepaalde schade niet per individu aanwijsbaar 

is, maar wel medisch-statistisch, wordt deze collectief 

vergoed aan de daarvoor in aanmerking komendh fondsen, 

zoals ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en levens

verzekeraars. Om het totaal van deze schade te bepalen 

wordt een commissie van deskundigen ingesteld. Om het 

proces te bespoedigen keert de Staat, in overeenstemming 

met het advies van de commissie, uit aan de fondsen met 

regresrecht ten opzichte van de exploitant of zijn 

verzekeraar (18). 

Bij deze regeling zet ik een aantal vraagtekens. Wat is 

de exacte reden voor de tegemoetkoming aan de verzeke

raar; welke fondsen bedoelt de regeling precies; valt 

schade in de vorm van inkomstenderving als gevolg van 

langdurige ziekte onder de regeling; heeft de exploitant 

of zijn verzekeraar nog enig recht op tegenbewijs. De 

Memorie van Toelichting geeft op deze vragen geen ant

woord. 

Het ontwerp gaat er mijns inziens van uit dat nu de 

gelaedeerde zijn ziekte niet als gerelateerd aan het 

ongeval kan bewijzen, de verzekeraar dit ook niet kan. 

Het feit dat de meeste verzekeraars schade ten gevolge 

van een kernongeval uitsluiten speelt dus geen rol meer. 

De gelaedeerde krijgt zijn ziektekosten gewoon uitge-
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keerd. Wellicht is de tegemoetkoming aan de verzekeraars 

dan ingesteld om problemen over de uitkering of plotse

ling hogere premies te vermijden. Het praktische posi

tieve effect van de regeling is dat de gelaedeerde dus 

altijd zijn schade vergoed kan krijgen. 

Ik wil mij over deze regeling verder niet uitspreken, 

omdat er teveel vragen overblijven die eerst beantwoord 

zouden moeten worden. 

Het Regeringsontwerp geeft omtrent de bewijsproblematiek 

in het geheel geen regeling. Mijns inziens is dit een 

groot gemis, nu de kans zo groot is dat de gelaedeerde 

zijn persoonsschade nergens kan claimen omdat hij het 

causaal verband tussen zijn schade en het ongeval met 

kernenergie niet kan bewijzen. 

5.6 Conclusies. 

De aan de exploitant toerekenbare schade moet, gezien de 

intentie van de norm zeer ruin gesteld worden. De "leer 

der redelijke toerekening" van de Hoge Raad laat een 

dergelijke ruime toerekening ook toe. Twijfelachtige 

gevallen die op de grens van de toerekening liggen 

blijven altijd bestaan. Een zorgvuldige afweging van 

alle relevante factoren moet dan tot een goed resultaat 

leiden. 

Het is echter moeilijk om deze ruime toerekening te 

rijmen met het bedrag dat voor de schadevergoeding wordt 

uitgetrokken. Daarom bepleit ik hier nogmaals het in

stellen van een hoger bedrag zodra dat in alle redelijk

heid mogelijk is. 

Ten aanzien van de problemen voor de gelaedeerde om 

zijn persoonsschade te-bewijzen, stel ik voor dat daar

voor een goede regeling in het leven geroepen wordt. 
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Over de regeling in het kamerontwerp kan ik helaas niet 

oordelen, omdat daaromtrent bij mij teveel onduidelijk

heid bestaat. Wellicht zegt dat genoeg. 

Het Regeringsontwerp stelt, zoals we in het vorige 

hoofdstuk gezien hebben, de vervaltermijn voor persoons

schade op dertig jaar. Het regelt echter niets om de 

gelaedeerde in zijn moeilijke bewijs van het causale 

verband tegemoet te komen. Mijns inziens is dit een 

lacune die opgevuld moet worden door bijvoorbeeld in 

dergelijke gevallen een omkering van de bewijslast in te 

stellen. 
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NÓTEW HOOFDSTUK 5. 

1. Deze leer staat ook bekend als de multi-faktorale 

leer van Koster. De leer is ontstaan aan de hand 

van een reeks van arresten van de Hoge Raad, die 

hieronder voor zover van belang aan de orde komen. 

Voor een gedetailleerdere achtergrond van de leer 

verwijs ik naar: 

C.J.H Brunner "Causalitiet en toerekening van 

schade", N.J.B. 1981, blz. 210-213. 

2. Zie noot 1, blz. 210-217 en 233-236. 

3 . Respect ieve l i jk HR 13 juni 1975, NI 1975,509 
HR 5 oktober 1979, NI 1980,43 

HR 2 november 1979, NI 1980,77. 

4. HR 1 juli 1977, NJ" 1978,84. 

5. HR 20 maart 1970, NJ 1970,250 

HR 19 december 1975, NJ 1976,280. 

6. HR 9 juni 1972, NJ 1972,360 

HR 2 november 1979, NJ 1980,77. 

7. HR 13 juni 1975, NJ 1975,509. 

8. Dit is iets waar Brunner over speculeert 

zie noot 1, blz. 234. De aard van het gedrag, zoals 

opzet of grove schuld kan een ruimere toerekening 

rechtvaardigen. 

9. Ook dit is speculatief 

zie noot 1, blz. 235. 

10. Onder straling versta ik de directe straling die 

vrijkomt uit de centrale. Onder fall-out de stra

ling die opgenomen wordt door deeltjes en zo ver

plaatst wordt. 

11. N. Pelzer, "Current problems of nuclear liability 

law in de post-Chernobyl period", Nuclear Law 

Bulletin, nr. 39, June 1987, blz. 71. 

12. Noot 11, blz. 68. 

13. Kernenergiewet 21 februari 1963, Stbl. 82 laatste

lijk gewijzigd 13 juni 1979, Stbl. 443. 

14. B. Moser, "Proof of damage from ionizing radia

tion", Nuclear Law Bulletin, nr. 38, december 1986, 

65 

blz. 70-77 waar hij de verschillende effecten van 

straling op de mens behandelt. 

15. P. Duinkerken, "Aansprakelijkheid bij schade als 

gevolg van kernongevallen", Recht en Kritiek 1982, 

blz. 287. 

16. Moot 14, blz. 83. 

17. Noot 14, blz. 83/84. 

18. M.v.T. Kamerontwerp, Kamerstuk 20 025, nr. 3, blz. 

6 onder R. 
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HOOFDSTUK 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 

In de eerste twee hoofdstukken van deze scriptie heb ik 

een beeld gegeven van de W.A.K.O. in relatie tot de 

Verdragen van Parijs en Brussel. In het kader van deze 

regeling sprong een drietal probleemgebieden in het oog. 

Ten eerste de afwikkeling en verdeling van de schadever

goeding. 

Ten tweede de beperkingen die hieromtrent opgelegd 

worden door het totaal beschikbare bedrag en de verval

termijn. 

En ten derde het probleem van de causaliteit en het 

bewijs daarvan. In respectievelijk de hoofdstukken 3, 4 

en 5 heb ik deze problemen behandeld aan de hand van de 

huidige regeling (de W.A.K.O.) en twee ontwerpen die 

beiden een gedeeltelijk nieuwe regeling voorstellen. 

Omtrent de afwikkeling en verdeling blijkt de W.A.K.O. 

eigenlijk geen volledige regeling te geven. Veel zaken 

worden overgelaten aan nadere regelgeving, die nooit 

gemaakt is. De regeling heeft drie bezwaarpunten. 

Ten eerste is er geen onafhankelijke rechtsprekende 

instantie die de schadevorderingen beoordeelt. 

Ten tweede is de regeling ondoorzichtig en biedt ze geen 

rechtszekerheid. 

Ten derde zal.de tijd die de gelaedeerde op daadwerke

lijke uitkering moet wachten in veel gevallen te lang 

zijn (meer dan 10 jaar). Het Kamerontwerp komt alleen 

aan het derde bezwaar tegemoet. Het Regeringsontwerp aan 

de eerste twee volledig en aan het derde gedeeltelijk. 

Omtrent de beperkingen die opgelegd worden door bedrag 

en tijd en de samenhang tussen de twee biedt de W.A.K.O. 

geen redelijke mogelijkheid voor verhoging of verleng

ing. De verhoging van het bedrag is in elke situatie 

problematisch. De verlenging van de' vervaltermijn is 

afhankelijk van de hoogte van het bedrag. 
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Het Kamerontwerp verhoogt het bedrag rigorous, zonder te 

bezien of dit praktisch mogelijk is (mijns inziens is 

dit niet het geval). Het gevolg is wel dat de vervalter

mijn flink verlengd kan worden (tot 30 jaar). 

Het Regeringsontwerp verhoogt het bedrag enigszins. Ik 

ga er—van uit dat altijd het hoogst mogelijke bedrag in 

de regeling zal worden opgenomen. Het ontwerp verlengt 

de vervaltermijn alleen voor persoonsschade en treft 

hiervoor een aparte financiële regeling, zodat het 

problematisch verband tussen bedrag en tijd - gedeel

telijk - opgelost wordt. 

Omtrent het causaal verband blijkt dat, mijns inziens, 

de toerekening ten aanzien van de schade aan de aanspra

kelijke exploitant zeer ruim moet zijn. Het bewijs van 

causaal verband blijkt voor persoonsschade nauwelijks te 

leveren. Het Kamerontwerp geeft hieromtrent een onduide

lijke regeling. Het Regeringsontwerp geeft geen rege

ling. Naar mijn mening is het opnemen van een regeling 

zeer gewenst. 

Mijn conclusie luidt derhalve dat het Regeringsontwerp 

een duidelijke verbetering betekent ten opzichte van de 

huidige regeling. Ik ben dan ook van mening dat dit 

ontwerp in principe ingevoerd moet worden. Ik plaats 

daarbij de kanttekening dat ik het opnemen van een 

regeling met betrekking tot het bewijs van causaal 

verband voor persoonsschade onontbeerlijk acht voor een 

volledige bescherming van de gelaedeerden na een kernon

geval. Tot slot spreek ik de hoop uit dat het bedrag 

altijd zo hoog als redelijkerwijs mogelijk is wordt 

vastgesteld. 

http://zal.de


68 

LITERATUURLIJST. 

Schuurman & Jordens nr. 88 

"Kernenergiewet" 

Zwolle, 1983 blz. 390 ev. 

M.v.T., Tweede Kamer, zitting 1975-1976 

13928 nr. 1-5, 7. 

Verdrag van Parijs, Tractatenblad 1983, 181. 

Verdrag van Brussel, Tractatenblad 1983, 182. 

Voorstel van de leden Zijlstra en Tazelaar 

tot wijziging' van de Wet Aansprakelijkheid 

Kernongevallen, Kamerstuk 20025. 

Regeringsontwerp inzake de wijziging van de 

(fet Aansprakelijkheid Kernongevallen, Kamerstuk 

20025. 

Regeringsontwerp inzake de wijziging van de Wet 

Aansprakelijkheid Kernongevallen, Kamerstuk 20 

374. 

Staatscourant 1987 nr. 76 

"Exploitant Kerninstallatie aansprakelijk voor 

schade door kernongeval als gevolg van natuurramp" 

(ministerraad akkoord met wijziging wetgeving 

nucleaire aansprakelijkheid). 

Ars Aequi 36, 1987 blz. 513, 514 

"Wijziging wetgeving nucleaire aansprakelijkheid". 

69 

G.E. van Maanen 

"Wettelijke aansprakelijkheid voor kerncentrales" 

N.J.B. 1981 blz. 286 ev. 

P. Duinkerken 

"Aansprakelijkheid bij schade als gevolg van 

kernongevallen" 

Recht en Kritiek 1982 blz. 273 ev. 

M.L. Hamburger 

"De aansprakelijkheidsverzekering in Nederland voor 

schade door kernongevallen in West-Europa" 

H.J.B. 1986 blz. 1335 ev. 

G.E. van Maanen 

"Pleidooi voor verbetering van de rechtspositie 

slachtoffers van kernongevallen" 

N.J.B. 1986 blz. 1342 ev. 

J. Wessel 

"De rekening van Tsjernobyl" 

De Ingenieur nr. 7/8 (juli/augustus 1986) blz. 40 

ev. 

H. Datema 

"Energiedragers en aansprakelijkheid" 

Ars Aequi 1980, blz. 664 ev. 

W. Alexander 

"Wettelijke aansprakelijkheid bij de toepassing van 

kernenergie" 

N.J.B. 1961 blz. 841-848, 865-872. 

C. Lambers 

Milieurecht 

Deventer 1977 § 9.2.4 en S 9.2.5. 



70 

H.J.B. 1986 biz. 835 

"Kamervragen: gevolgen kernrampen in polissen 

ziektekostenverzekering". 

J.P. Wind 

"De stralingsproblematiek geregeld?" 

Milieu en Recht 1985 blz. 243 ev. 

B. Mos er 
"Proof of damage from ionizing radiation" 

Nuclear Law Bulletin, dec. 1986, nr. 38. 

H. keizer 

"Current problems of nuclear liability law in the 

post-Chernobyl period" 

Niclear Law Bulletin, June 1987, nr. 39. 

C.J.H. Brunner 

"Causaliteit en toerekening van schade" 

Nederlands Juristen Blad, 1981, blz. 210-217 en 

234-236. 

A.J.O. van Wassenaer van Catwijck 

"Matigingsbevoegdheid, aansprakelijkheidsbeperking 

en verzekering" 

Het Verzekeringsarchief 1965, blz. 58 ev. 

A.O. Belinfante 

"Schade veroorzaakt door kernreactoren" 

Het Verzekeringsarchiaf 1961, blz. 86 ev. 

Energierecht 

H.6. de Maar 

1987, Alphen aan de Rijn, blz. 275 ev. 

Asser-Rutten III 

Zwolle, 1983, blz. 39-193. 

71 

Asser-Rutten III 

Zwolle, 1984, blz. 546 ev. 

De wettelijke aansprakelijkheid voor schade 

door kernongevallen. 

J.J. van den Brink, april 1986, 

en 

Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij 

grensoverschrijdende kernschade. 

C. Bär, december 1987. 

Ultgaves van de Wetenschapswinkel, 

Rijksuniversiteit Leiden. 



Bijlage A: 

behorende bij scriptie: 

"Schema Bruinier" 

De W.A.K.O. in perspectief 

TOEREKENING VAN SCHADE 

waar

schijn

lijkheid 

gevolg is 

normaal, karak

teristiek, 

typisch, niet 

uitzonderlijk, 

voor de hand 

liggend 

gevolg is 

abnormaal, 

niet karak

teristiek, 

atypisch, 

uitzonderlijk, 

buiten de lijn 

der normale 

verwachting 

b verwijderd-

heid 

onmiddellijk, 

direct, dade

lijk gevolg 

niet ver ver

wijderd 

ver verwij

derd, indirect 

sjwvolg 

c aard aan 

sprakelijk 

heid 

1. strekking 

norm 

Verkeers- en 

veiligheidsnor

men ter be

scherming van 

leven en ge

zondheid (bijv. 

Arbeidswet) 

Veiligheidswet, 

Stuwadoorswet, 

Stoomwet, 

Hegenverkeers

wet, Wet Ge

vaarlijke 

Stoffen, 

Kernenergiewet. 

strekt norm 

mede ter voor

koming van 

zaakschade? 

strekt norm 

mede ter voor

koming van 

zuivere vermo

gensschade en 

van immate

riële schade? 

"x 

2. schuldgraad schade is 

opzettelijk 

toegebracht 

schade is aan 

schuld te 

wijten 

aansprakelijk

heid is niet 

op schuld maar 

op risico 

gegrond 

aard ac

tiviteit 

schade is 

veroorzaakt in 

het kader van 

de uitoefening 

van een bedrijf 

schade is 

veroorzaakt in 

het kader van 

de uitoefening 

van een beroep 

schade is 

veroorzaakt in 

het kader van 

privéleven van 

particulieren 

d. aard schade dood en letsel-

zaakschade 

vermogensschade 

bestaande in 

extra kosten en 

uitgaven 

vermogens

schade be

staande in het 

verlies van 

winstmogelijk

heden; im

materiële 

schade 

e. draagkracht 

(?) 

draagkrachtige 

laedens, H.A.-

verzekering 

niet draag- • 

krachtige 

gelaedeerde 

niet draag

krachtige 

laedens, 

schadever

zekering, 

draagkrachtige 

gelaedeerde 


