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Een beknopte studie naar de mogelijkheid van Europese harmonisatie van vergoeding van 

affectieschade 

 

1. Inleiding 

Op 24 maart 2015 stortte een Airbus A320 van de Duitse vliegmaatschappij Germanwings neer in de 

Franse Alpen. Het vliegtuig was onderweg van het Spaanse Barcelona naar de Duitse stad Düsseldorf. 

Door deze vliegramp kwamen alle 144 passagiers en 6 bemanningsleden – afkomstig uit verschillende 

(Europese) landen – om het leven. Vast kwam te staan dat de co-piloot de gezagvoerder van de Airbus 

tijdens de vlucht had buitengesloten en het toestel moedwillig liet neerstorten tegen een bergwand. Dit 

menselijk drama raakt de kern van de problematiek die centraal staat in dit artikel. Ingeval iemand 

aansprakelijk is voor de dood of het ernstig gewond raken van een ander (hierna: het primaire 

slachtoffer), rijst de vraag of een derde (hierna: het secundaire slachtoffer) recht heeft op vergoeding 

van de schade wegens (enkel) het verdriet dat daardoor wordt veroorzaakt. Wordt eenmaal erkend dat 

‘affectieschade’ voor vergoeding in aanmerking komt, dan dient de vervolgvraag zich aan naar de 

kring van gerechtigden en de hoogte van een dergelijke vergoeding. De voornoemde vragen – of 

smartengeld voor het verlies en/of ernstig gewond raken van een dierbare naaste überhaupt op zijn 

plaats is, en zo ja, op welke wijze – worden in de diverse Europese landen niet eensluidend 

beantwoord. De Germanwings-zaak maakt dit pijnlijk duidelijk: de secundaire slachtoffers zijn 

allemaal getroffen door één en dezelfde ramp met ook nog eens dezelfde gevolgen: een dierbare is hen 

te komen ontvallen. Desondanks kan hun rechtspositie, als het aankomt op de vergoeding van 

affectieschade, sterk uiteenlopen al naargelang het toepasselijke (nationale) recht. De vraag rijst of dit 

wenselijk is en of deze rechtsongelijkheid wellicht kan worden opgeheven. Daarom wordt in dit artikel 

de mogelijkheid van een gelijke oplossing binnen Europa onderzocht. Allereerst wordt daartoe de 

problematiek van affectieschade vanuit Europeesrechtelijk perspectief beschouwd (par. 2). Hierna 

worden de mogelijkheden tot Europese harmonisatie op het terrein van affectieschade binnen het 

raamwerk van het EU-recht verkend (par. 3). Afgerond wordt met een conclusie (par. 4). 

2. Affectieschade in Europeesrechtelijk perspectief 
Uit rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat in vrijwel alle Europese landen in enige vorm de 

mogelijkheid van vergoeding van affectieschade bestaat. In Europa bestaat op dit moment alleen nog 

in Nederland2 en Duitsland3 geen recht op een dergelijke vergoeding. In Duitsland bestaat echter wel 

het voornemen in de nabije toekomst te komen tot een wetsvoorstel waarin de vergoeding van 

affectieschade is opgenomen.4 Het Nederlandse parlement heeft thans een dergelijk wetsvoorstel in 

behandeling.5 Dit voorstel biedt een vaste kring van gerechtigden een vergoeding ingeval van letsel en 

overlijden, waarbij differentiatie plaatsvindt aan de hand van de oorzaak van de schade (letsel of 

overlijden), de aard van de betreffende relatie en de aard van de gebeurtenis (geweldsmisdrijf of niet).6 

Landen als België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal, 

Spanje, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Griekenland, Bulgarije, Kroatië en Slovenië kennen nu 

reeds wel een affectieschaderegeling. De vorm en mate waarin een vergoeding kan worden verkregen 

verschilt echter wel per land. Zo kan onderscheid gemaakt worden tussen rechtsstelsels die een 

aanspraak op vergoeding van affectieschade beperken tot gevallen van overlijden (onder meer 

Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Ierland, Italië, Spanje en Zwitserland) en rechtsstelsels die 

daarnaast ook een aanspraak toekennen in geval van ernstig letsel (onder meer België en Frankrijk). 

                                                           
1 Dank gaat uit naar prof. mr. S.D. Lindenbergh voor zijn waardevolle commentaar op het concept. 
2 HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240, m.nt. J.B.M. Vranken (Taxibus) en HR 9 oktober 2009, NJ 2010, 387, 

m.nt. J.B.M. Vranken (Vilt). Zie voorts bijv. C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht deel I (Rechtsbescherming, 

rechtsmiddel en rechtsherstel), Den Haag: BJu 2015, p. 145 e.v.; R. Rijnhout, Schadevergoeding voor derden in 

personenschadezaken (diss. Utrecht), Den Haag: BJu 2012, p. 280 e.v.. 
3 Kamerstukken II 2014/15, 34 257, nr. 3, p. 4.  
4 Kamerstukken II 2015/16, 34 257, nr. 6, p. 2. 
5 Ten tijde van het schrijven van dit artikel staat de eerstvolgende behandeling gepland op 3 oktober 2016. 
6 Zie nader over dit wetsvoorstel recentelijk o.a. J.S. Overes, ‘Het wetsvoorstel ter vergoeding van 

affectieschade: enkele gedachten en suggesties’, TVP 2016/1, p. 18-27. 



Voorts bestaat in een aantal landen alleen een recht op smartengeld voor secundaire slachtoffers 

wanneer de dood van het slachtoffer het gevolg is van grove schuld of opzet van de dader (zoals 

Oostenrijk, Finland, Noorwegen). Tevens verschilt ook wie aanspraak kan maken op vergoeding van 

affectieschade. Zo bestaat in Engeland een zeer beperkte kring van gerechtigden, te weten enkel 

echtgenoten en de ouders van minderjarige kinderen. Dit in tegenstelling tot België, Frankrijk, 

Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal, Schotland, Spanje, Zweden en Zwitserland. In Frankrijk 

bijvoorbeeld bestaat recht op vergoeding van affectieschade voor ieder secundair slachtoffer dat een 

‘persoonlijke en rechtstreekse, zekere en rechtmatige relatie’ had/heeft met het primaire slachtoffer. 

Ook verschillen de bedragen in de diverse Europese landen sterk van elkaar in omvang. Zo bestaat in 

Frankrijk een maximum vergoeding van €20.000, waar in Zweden de vergoeding ligt tussen de €2.700 

en €5.500. De Griekse rechter bijvoorbeeld heeft op het gebied van de omvang van de bedragen een 

discretionaire bevoegdheid en kan aldus een vergoeding van meer dan €70.000 toekennen. In Frankrijk 

bestaat zelfs de mogelijkheid tot het verkrijgen van affectieschade in het geval een dier onrechtmatig 

wordt gedood.7 Duidelijk is dus dat de diverse rechtssystemen van Europese landen onderling (sterk) 

van elkaar verschillen als het aankomt op het vergoeden van affectieschade en de wijze waarop.8 Dit 

gemêleerde landschap staat haaks op de doelen die de EU nastreeft. Gedacht kan worden aan het tot 

stand brengen van een ‘steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa’, waarden als gelijkheid 

van EU-burgers, eerbiediging van mensenrechten, het bevorderen van het welzijn van haar volkeren, 

alsmede het bevorderen van de interne markt.9 Zoals in later stadium van deze bijdrage nog nader zal 

blijken, raakt (harmonisatie van) affectieschade in mijn optiek al deze aspecten in meerdere of mindere 

mate. Dit maakt het in mijn ogen interessant te onderzoeken of het voor de Europese wetgever 

mogelijk is op dit terrein in actie te komen, in die zin dat een uniforme regeling wordt bereikt ‘boven 

het hoofd’ van de nationale wetgevers. Alvorens ik inga op de (on)mogelijkheden van Europese 

harmonisatie, volgt eerst nog enige aandacht voor de Europese ontwikkelingen op het gebied van 

affectieschade tot nu toe. 

 

2.1 Resolutie 75/7, PETL en DCFR 

Dat secundaire slachtoffers voor wat betreft de vergoeding van affectieschade (ook) vanuit Europa 

‘gehoord’ worden, blijkt reeds uit verschillende Europese initiatieven vanuit het aansprakelijkheids- en 

schadevergoedingsrecht. Als eerste, al wat ouder initiatief kan worden genoemd een resolutie inzake 

schadevergoeding bij letsel of overlijden zoals aangenomen door het Comité van de Raad van Ministers 

van Europa in 1975.10 In de in deze resolutie opgenomen ‘principles’ is een recht op smartengeld voor 

naasten en nabestaanden opgenomen. Deze resolutie had als doel de verschillende nationale wetgeving 

te harmoniseren. In de resolutie werd aanbevolen bij de voorbereiding van nieuwe wetgeving de gegeven 

principles als leidraad te gebruiken. Uit de voorgaande rechtsvergelijkende paragraaf blijkt reeds dat de 

vergoeding van affectieschade in nagenoeg alle Europese landen mogelijk is, zij het dat de technisch-

juridische vormgeving verschilt. De gemene deler is een bevestigende beantwoording van de 

fundamentele/principiële vraag of affectieschade (überhaupt) voor vergoeding in aanmerking komt.  

Hierbij sluit aan het recentere initiatief van de European Group on Tort Law, die in 2005 de ‘Principles 

of European Tort Law’ (hierna: PETL) heeft gecreëerd.11 Van belang is art. 10:301 PETL, dat secundaire 

slachtoffers het recht geeft op affectieschadevergoeding bij letsel en overlijden.12 Echter, het bereik van 

                                                           
7 Civ. 1e 16 januari 1962, D. 1962, jur. p. 199, m.nt. R. Rodiѐre.  
8 Zie nader voor rechtsvergelijkende beschouwingen A.F. Colignon-Smit Sibinga, ‘Personal Injury 

Compensation in Europe’, VR 2006/9, p. 272-276, onder verwijzing naar M. Bona e.a., ‘Personal Injury 

Compensation in Europe’, Series: Fatal Accidents & Secundary Victims, Kluwer: Deventer 2006, alsook C.C. 

van Dam, European Tort Law, Oxford: Oxford University Press 2013 en R. Rijnhout, Schadevergoeding voor 

derden in personenschadezaken (diss. Utrecht), Den Haag: BJu 2012, p. 280-301. 
9 Zie artikelen 1-3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 
10 Resolutie 75(7) ‘Compensation for physical injury or death’, aangenomen op 14 maart 1975 door het Comité 

van Ministers van de Raad van Europa.  
11 Zie voor gehele system van de PETL: E. Karner&B.C. Steininger (eds.), European Tort Law Yearbook. 

European Tort Law 2013, Berlijn: De Gruyter 2014. Zie verder bijv. S.D. Lindenbergh, ‘Remedies, Damages en 

een epiloog’, AV&S, 2008/31, p. 221-228. 
12 Lid 1 van deze bepaling luidt als volgt: ‘Considering the scope of its protection (Art. 2:102), the violation of 

an interest may justify compensation of non-pecuniary damage. This is the case in particular where the victim 



de PETL is wat mij betreft niet erg helder omschreven. Volgens de PETL hebben rechters een 

discretionaire bevoegdheid, die zelfs de ruimte laat voor het niet toekennen van een vergoeding van 

affectieschade. Tevens laat art. 10:301 lid 1 PETL de term very serious non-fatal injury onbesproken en 

daarnaast is the circle of relatives niet duidelijk afgebakend: ingevolge art. 10:301 lid 3 PETL worden 

als gerechtigden in algemene zin genoemd degenen die een close relationship hebben met het primaire 

slachtoffer.  

Ook kan worden genoemd de Study Group on a European Civil Code, die in 2006 volgde met het 

verwezenlijken van de ‘Draft Common Frame of Reference’ (hierna: DCFR). In de DCFR is de positie 

van secundaire slachtoffers op vergelijkbare wijze gereguleerd als in de PETL. In art. 1:101 DCFR is 

neergelegd dat – indien iemand schade heeft geleden door een onrechtmatige daad van een ander – de 

schade ‘judicially relevant’ moet zijn voor recht op vergoeding daarvan. Art. VI-2:101 jo. VI-2:202 lid 

1 DCFR geeft vervolgens nadere invulling aan het begrip ‘judicially relevant’, en bepaalt dat ‘non-

economic loss caused to a natural person as a result of another’s personal injury or death’ wordt 

gekarakteriseerd als ‘legally relevant damage’ wanneer die persoon has a particularly close relationship 

met de injured person. Ook hier is in mijn ogen het bereik niet duidelijk afgebakend. De gemene deler 

is wel dat zowel de PETL als de DCFR voorziet in de vergoeding van immateriële schade geleden door 

secundaire slachtoffers. Met de beide initiatieven is beoogd een set van regels en waarden op te stellen, 

die een ‘ideaalbeeld’ schetsen van hoe het nationale recht zou moeten luiden.13 Ook kunnen 

contractspartijen kiezen voor de DCFR of de PETL als het tussen hen geldende recht. Hoewel het hier 

dus geen recht ‘in traditionele zin’ betreft, gaat in mijn ogen van de zojuist besproken resolutie, alsmede 

de PETL en de DCFR een duidelijk signaal uit voor het erkennen van de schadepost affectieschade.  

 

2.2 EVRM en EHRM 

Het Unierecht14 voorziet in onder meer het eerbiedigen van de mensenrechten (art. 2 jo. art. 6 lid 3 

VEU), die onder andere zijn neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: 

EVRM). Het bestuderen van Europees recht in deze context is essentieel, aangezien Unierecht een 

nieuwe rechtsorde vormt,15 en lidstaten hun soevereiniteit hebben overgedragen aan de Unie.16 Dit is 

verbonden met de voorrang17 en rechtstreekse werking18 van het Unierecht. Het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EHRM) is belast met de uitleg en interpretatie van het EVRM, hetgeen 

onderdeel uitmaakt van de Nederlandse rechtsorde (art. 93 en 94 Grondwet). De Nederlandse rechter is 

gebonden aan het EVRM en de rechtspraak van het EHRM. Hetgeen het EHRM overweegt, is van 

bindende kracht voor de partijen die bij de desbetreffende zaak betrokken zijn. Zij moeten zorgdragen 

voor de uitvoering van deze beslissingen (art. 46 EVRM). Van belang is echter ook dat uitspraken van 

het EHRM zogeheten ‘interpretatieve werking’ hebben. Dit komt er kort gezegd op neer dat nationale 

organen als wetgever en rechter (als ‘decentrale Unierechter’) de fundamentele rechten uit het EVRM 

moeten waarborgen. Doen zij dit niet, dan schenden zij, als orgaan van de staat, het EVRM.19 Op de 

lidstaten rust aldus de verplichting de rechten en vrijheden die in dit verdrag zijn opgenomen te 

garanderen, hetgeen leidt tot de dominantie van Europees mensenrecht over het nationale 

schadevergoedingsrecht.20 Ondanks dat het EVRM als zodanig geen regeling kent die voorziet in de 

vergoeding van affectieschade, wordt in de recente literatuur het EHRM wel gezien als de motor achter 

                                                           
has suffered personal injury; or injury to human dignity, liberty or other personality rights. Non-pecuniary 

damage can also be the subject of compensation for persons having a close relationship with a victim suffering a 

fatal or very serious non-fatal injury.’  
13 C.C. van Dam, European Tort Law, Oxford: Oxford University Press 2013, p. 131.  
14 Het Gemeenschapsrecht bestaat uit drie bronnen: primair recht (de Europese verdragen en het EU-Handvest), 

secundair recht (verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen) en uitspraken van het HvJ EU 

en het Gerecht. 
15 HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend en Loos), § 17. 
16 HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend en Loos) en HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL). 
17 HvJ EG 9 maart 1978, nr. C-106/77 (Simmenthal II). 
18 Zie o.a. HvJ EG 16 juni 1996, nr. 57/65 (Lütticke II). 
19 C.C. van Dam, ‘Het aansprakelijkheidsrecht 25 jaar later’, VR 2015/61, p. 223. 
20 R. Rijnhout & J.M. Emaus, ‘Damages in Wrongful Death Cases in the Light of European Human Rights Law: 

Towards a Rights-Based Approach to the Law of Damages', Utrecht Law Review, vol. 10, Issue 3, 2014, p. 106. 



het creëren van (gelijke) bescherming van secundaire slachtoffers in Europa. Het gaat hierbij om de op 

het EVRM gebaseerde rechtspraak.  

 

2.2.1 Rechtspraak EHRM 

Het EHRM heeft zich inmiddels meer dan eens uitgelaten over de vergoeding van immateriële schade 

van secundaire slachtoffers. Het Keenan-arrest betrof het overlijden van een gedetineerde met 

psychische klachten die onder verantwoordelijkheid van de staat viel. 21 Hij pleegde zelfmoord nadat 

hem isolatie als tuchtmaatregel was opgelegd. De moeder van deze gedetineerde diende vervolgens een 

klacht in bij het EHRM omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) in een kwestie als deze niet voorzag in 

een affectieschaderegeling. Het EHRM overwoog dat het nationale recht moet voorzien in vergoeding 

van immateriële schade ingeval door de staat inbreuk is gemaakt op art. 2 EVRM (recht op leven).22 Nu 

het VK in dit geval geen affectieschaderegeling kende, oordeelde het EHRM dat de staat ook art. 13 

EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) had geschonden.23 Via art. 41 EVRM (billijke 

genoegdoening)24 werd vervolgens door het EHRM aan de moeder een immateriële schadevergoeding 

toegekend.25 Uit Keenan blijkt dat niet alleen het primaire slachtoffer (tot aan zijn overlijden), maar ook 

diens ouders (de secundaire slachtoffers) recht op smartengeld hebben.26 

Relevant is ook het zogeheten Bubbins-arrest, waarin eveneens het VK wegens schending van het 

EVRM werd aangesproken.27 In deze zaak dacht de politie een gewelddadige inbreker te hebben 

doodgeschoten. Later bleek het echter te gaan om de (dronken) bewoner van het huis met een neppistool. 

Het EHRM oordeelde dat de omstandigheden waaronder deze burger om het leven was gebracht door 

de politie geen schending opleverde van art. 2 of 3 EVRM (verbod van foltering).28 Bijzonder is dat het 

EHRM, ondanks dat geen sprake was van schending van de ‘most fundamental provisions’29 van het 

EVRM, toch een schending van art. 13 EVRM constateerde, omdat een nationale rechtsgang tot toetsing 

van het overheidshandelen voor de betrokken klager in kwestie ontbrak.30 Daarbij woog mee dat 

affectieschade destijds niet voor vergoeding in aanmerking kon komen. 

                                                           
21 EHRM 3 april 2001, nr. 27229/95 (Keenan/VK). Vergelijkbaar is: EHRM 29 april 2003, nr. 50390/99 

(McGlinchey/VK), waarin het ontbreken van een affectieschade een schending van – het hierna nog te noemen – 

art. 13 EVRM opleverde.  
22 Art. 2 EVRM: ‘Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van 

het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf 

waarvoor de wet in de doodstraf voorziet’. 
23 Art. 13 EVRM: ‘Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft 

recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door 

personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie’. Is art. 13 EVRM geschonden, dan bestaat een 

verplichting tot het betalen van schadevergoeding: HvJ EG 27 juni 2000, nr. 22277/93 (Ilhan/Turkey). Zie voor 

de vereisten van een effectief rechtsmiddel: C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht deel I (Rechtsbescherming, 

rechtsmiddel en rechtsherstel), Den Haag: BJu 2015, p. 36.  
24 Art. 41 EVRM: ‘Indien het Hof vaststelt dat er een schending van het Verdrag of van de Protocollen daarbij 

heeft plaatsgevonden en indien het nationale recht van de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij slechts 

gedeeltelijk rechtsherstel toelaat, kent het Hof, indien nodig, een billijke genoegdoening toe aan de benadeelde’. 
25 EHRM 3 april 2001, nr. 27229/95 (Keenan/VK), § 134 e.v.. Zie verder over de art. 41 EVRM-procedure: E. 

Steiner, ‘Just Satisfaction under Art. 41 ECHR: A Compromise in 1950 – Problematic Now’, in: Tort Law in the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights (Edited by A. Fenyves, E. Karner, H. Koziol, E. Steiner), 

Berlijn: De Gruyter 2011, p. 3-26. 
26 EHRM 3 april 2001, nr. 27229/95 (Keenan/VK), §131: ‘In this case, the Court concludes that the applicant 

should have been able to apply for compensation for her non-pecuniary damage and that suffered by her son 

before his death’. 
27 EHRM 17 maart 2005, nr. 50196/99 (Bubbins/VK).  
28 Art. 3 EVRM: ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen’. 
29 EHRM 3 april 2001, nr. 27229/95 (Keenan/VK), § 130: ‘The Court considers that, in the case of a breach of 

Articles 2 and 3 of the Convention, which rank as the most fundamental provisions of the Convention, 

compensation for the non-pecuniary damage flowing from the breach should in principle be available as part of 

the range of possible remedies’. 
30 De lijn uit het Bubbins-arrest is later bevestigd in EHRM 13 juni 2012, nr. 2694/08 (Reynolds/VK). In 2012 

werd door het Supreme Court in het Verenigd Koninkrijk affectieschade zelfstandig toegewezen: Supreme Court 

(VK) 8 februari 2012, (Rabone and another/Pennine Cars NHS Foundation Trust), UKSC 2, Med Law Rep 212.  



De vraag is of de lijn uit Keenan en Bubbins kan worden doorgetrokken naar kwesties waarin niet de 

staat is betrokken, maar wanneer het private partijen onderling betreft. In de zaak Zavoloka/Letland 

werd het EHRM voor het eerst geconfronteerd met een dergelijke kwestie.31 De dochter van mevrouw 

Zavoloka overleed door een verkeersongeval dat werd veroorzaakt door een andere burger. De Letlandse 

rechter besliste dat de affectieschade van mevrouw Zavoloka niet voor vergoeding in aanmerking kwam. 

Het EHRM oordeelde dat Letland niet verantwoordelijk was voor het ongeval en dat door deze staat art. 

2 EVRM aldus niet was geschonden. Wellicht belangrijker is dat het EHRM ook een antwoord gaf op 

de vraag of compensatie voor immaterieel nadeel in een geval zoals dat voorlag (lees: een ander dan de 

staat is verantwoordelijk voor het overlijden) mogelijk is onder de verplichtingen uit het EVRM. Het 

Hof beantwoordde deze vraag ontkennend en overwoog dat, gezien de grote verschillen tussen de 

lidstaten voor wat betreft een affectieschaderegeling, voor de afzonderlijke lidstaten geen algemene en 

absolute verplichting bestaat om te voorzien in een wettelijke basis tot vergoeding van immateriële 

schade in situaties zoals die waarin eiseres zich bevindt.32 Het Hof trekt de lijn uit Keenan dus niet door 

naar ‘particulieren onderling’. De huidige stand van zaken is dus dat afhankelijk van de hoedanigheid 

van de veroorzaker van het overlijden (de staat of niet) van het primaire slachtoffer de nabestaanden wel 

of niet een recht op smartengeld kan toekomen. De vraag is of dat vanuit het oogpunt van gelijkheid wel 

wenselijk is. Hoe dan ook, het EHRM heeft in ieder geval geoordeeld dat indien de staat 

verantwoordelijk is voor de immateriële schade van secundaire slachtoffers, zij aanspraak moeten 

kunnen maken op smartengeld.  

 

2.3 EHRM toch niet de oplossing 

Ondanks dat het EHRM positief staat tegenover het vergoeden van affectieschade in bepaalde gevallen, 

zal in mijn ogen een sluitende oplossing vermoedelijk niet van deze rechterlijke instantie komen. 

Wijnakker,33 Van Dam34 en Emaus35 schatten in dat, ondanks de uitspraak in de Zavoloka-zaak, het 

EHRM alsnog een positieve houding zal innemen tegenover vergoeding van affectieschade in zaken 

waarin niet de staat de immateriële schade veroorzaakt heeft. Het is echter nog altijd de vraag of het 

EHRM de Keenan- en Bubbins-lijn wel zal willen doortrekken naar ‘burgers onderling’. Allereerst zal 

het Hof dan ‘om moeten gaan’, en hoewel niet principieel van aard wijs ik ook op de praktische vraag 

of, en zo ja wanneer, een ‘geschikte’ zaak daartoe belandt bij het EHRM. Aspecten van kosten, tijd 

(wachttijden/werkdruk bij het Hof) en energie zijn factoren die dit kunnen bemoeilijken.36 De 

uiteindelijk in een dergelijke zaak mogelijk te verkrijgen vergoeding is bovendien vermoedelijk maar 

symbolisch: dat deze in de concrete zaak niet in verhouding zal staan tot de totale ‘investering’ om een 

uitspraak te verkrijgen, kan hierbij in mijn ogen ontmoedigend werken. En zelfs al zou in een concrete 

zaak tot het oordeel worden gekomen dat een land als bijvoorbeeld Nederland zonder een algemene 

regeling inzake affectieschade het EVRM schendt, dan nog is daarmee de oplossing van het probleem 

niet gegeven: een uitgebalanceerde alomvattende regeling met een wettelijke basis is er daarmee immers 

nog niet. Het gaat daarbij dan om wezenlijke vragen als wanneer recht op smartengeld bestaat (alleen 

overlijden of ook bij letsel), hoe de kring van gerechtigden wordt afgebakend (open of gesloten) en wat 

de hoogte van de bedragen is (vast of variabel). Overigens is het ook maar de vraag hoe gevoelig 

nationale rechters zijn voor signalen die het EHRM in dit verband afgeeft.37 Van het EHRM gaat ‘de’ 

                                                           
31 EHRM 7 juli 2009, nr. 58447/00 (Zavoloka/Letland). 
32 EHRM 7 juli 2009, nr. 58447/00 (Zavoloka/Letland), § 40. Zie verder: J.M. Emaus & R. Rijnhout, ‘Naasten, 

fundamentele rechten en het Nederlandse limitatief en exclusief werkende art. 6:108: één probleem, twee 

perspectieven’, TVP 2013/4, p. 112.  
33 C.P.J. Wijnakker, ‘Vergoeding voor affectieschade: via het EVRM ook in Nederland mogelijk’, VR 2010, p. 

313-315.  
34 C.C. van Dam, ‘Het aansprakelijkheidsrecht 25 jaar later’, VR 2015/61, p. 221-226. 
35 J. Emaus, ‘Recht op vergoeding van affectieschade’, L&S, 2014/2, p. 3-4.  
36 Zie hierover bijv. G.E. van Maanen, ‘De impact van het EVRM op het privaatrecht. Een grote ver-van-mijn-

bedshow?’, in: EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (preadvies VBR), Deventer: Kluwer 2011, 

p. 21.  
37 Zie bijv. Rb. Limburg 28 januari 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:708, waarin een echtgenoot en vader van twee 

kinderen door een geoefend vechtsporter meermalen tegen het hoofd wordt geschopt en komt te overlijden. 

Hierin wordt door het secundaire slachtoffer specifiek het EVRM en de daarop gebaseerde rechtspraak zoals 



oplossing in mijn ogen al met al dan ook niet komen. Dit brengt mij bij het onderzoeken van de 

mogelijke rol van de Europese wetgever in het ‘dossier affectieschade’.  

 

3. Europese harmonisatie van affectieschade  
Om eenheid te brengen in de verscheidenheid van nationale (niet-)regelingen van 

affectieschadevergoeding, is harmonisatie op dit punt mijns inziens een serieus te overwegen optie. Ik 

doel hierbij op ingrijpen door de Europese wetgever die de nationale wetgevingen met elkaar in 

overeenstemming brengt. Hierbij geef ik niet alleen mijn eigen visie, maar laat ik in het navolgende ook 

relevante opvattingen in de literatuur de revue passeren. 

 

Hartlief en Faure hebben zich in een wat verder verleden kritisch uitgelaten over harmonisatie van het 

aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.38 Zij wijzen op de soms (te) grote verschillen die nu 

eenmaal tussen nationale rechtsstelsel bestaan, dat voor een echt interne markt ook het procesrecht en 

sociale zekerheidsrecht geharmoniseerd zouden moeten worden, en dat degene die extra bescherming 

in het buitenland wenst zichzelf aanvullend moet verzekeren. Daarbij merk ik op dat zij spreken over 

een harmonisatie van nationaal schadevergoedings- en aansprakelijkheidsrecht als zodanig c.q. in 

algemene zin. Wanneer de ‘algemene’ contra-argumenten van Hartlief en Faure echter worden bezien 

specifiek in relatie tot de schadepost affectieschade, dan geldt het volgende. Inmiddels bestaat binnen 

Europa in vrijwel alle landen in enige vorm de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade. En 

omdat affectieschade een specifieke schadepost vormt in de diverse nationale aansprakelijkheids- en 

schadevergoedingsregelingen, zullen regels van sociale zekerheid naar ik aanneem geen (belangrijke) 

rol spelen. Voor wat betreft het procesrecht geldt dat de keuze om affectieschade al dan niet te vergoeden 

hiervan losstaat. Bovendien lijkt het mij weinig aannemelijk dat, indien affectieschade eenmaal wordt 

vergoed, deze regeling van eigen aard vatbaar is voor processuele bijzonderheden. Voorts geldt dat, voor 

zover mij bekend, geen specifieke verzekering afgesloten kan worden met het oog op affectieschade. 

Ook geldt dat het gaat om materie waarvan men ‘vooraf’ veelal geen kennis heeft en waarmee men pas 

geconfronteerd wordt als het kwaad al is geschied. Vooraf een verzekering afsluiten zal in dit verband 

dan ook niet de oplossing zijn. Ik wens overigens te benadrukken dat het mij niet gaat om een Europees 

schadevergoedings- en aansprakelijkheidsrecht als zodanig, maar ‘enkel’ om harmonisatie van het 

specifieke onderdeel affectieschade. Dit lijkt ook in de visie van Hartlief en Faure te passen: zij zien 

namelijk wel wat in harmonisatie in specifieke ‘problematische’ gevallen. Hieronder kan juist de 

problematiek van affectieschade worden begrepen, aangezien dit overzichtelijke en afgebakende materie 

betreft waarbij de nationale (niet-)regelingen zich in mijn ogen maar moeizaam verhouden tot de in dit 

verband relevante doelstellingen van de Unie.  

Meer recent was ook Van Dam terughoudend over rechtsharmonisatie.39 Hij geeft hiertoe aan dat het 

voornaamste doel van rechtsvergelijking nu niet meer Europese harmonisatie is, maar het beter begrijpen 

en duiden van juist de verschillen tussen landen. Ook Van Dam lijkt in zijn bijdrage voornamelijk te 

doelen op een Europees aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als geheel. Net als Hartlief en 

Faure ziet ook hij echter wel nog een rol voor ‘fragmentarische invloed’ vanuit Europa. Hij wijst in het 

bijzonder op verplichtingen op grond van het EVRM voor de overheid en, in mindere mate, van burgers 

jegens elkaar. Hoewel Van Dam dus aangeeft dat de euforie over de Europese eenwording vandaag de 

dag wel is verdwenen, geldt in mijn ogen ook hier dat affectieschade als ‘fragmentarisch onderdeel’ van 

het schadevergoedingsrecht zich ervoor leent om op Europees niveau geregeld te worden. Temeer omdat 

juist ook de rechtspraak van het EHRM duidelijke aanknopingspunten biedt voor een recht op 

smartengeld van secundaire slachtoffers. Ook wijs ik nog op de visie van Hartlief, die aangeeft dat 

harmonisatie minder voor de hand ligt ingeval achter verschillende nationale regels lokale opvattingen 

ten grondslag liggen in plaats van dat de verschillen vooral zijn te wijten aan juridisch-technische 

aspecten. Ik wijs erop dat nagenoeg alle landen affectieschadevergoeding kennen, en bepaalde 

                                                           
zojuist besproken in stelling gebracht, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij met een beroep op het Taxibus-

arrest als voornoemd. 
38 T. Hartlief & M.G. Faure, ‘Naar een harmonisatie van aansprakelijkheidsrecht in Europa? Een kritisch 

rechtseconomisch perspectief’, NJB 2003/4, p. 170-177. In dezelfde zin T. Hartlief, ‘Op weg naar een Europees 

aansprakelijkheidsrecht?’, TPR 2002, p. 945-953. 
39 C.C. van Dam, ‘Het aansprakelijkheidsrecht 25 jaar later’, VR 2015/61, p. 221-226. 



verschillen vooral zijn te wijten aan de technisch-juridische vormgeving. Ook hierbij past – uiteindelijke 

– Europese harmonisatie. 

 

Ik heb proberen aan te geven waarom in mijn ogen de argumenten tegen harmonisatie van affectieschade 

inmiddels niet meer opgaan of voor relativering vatbaar zijn. In mijn optiek zou het wenselijk zijn om 

harmonisatie van de specifieke schadepost affectieschade te laten plaatsvinden, althans de 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Hieronder worden niet alleen grensoverschrijdende gevallen 

begrepen, maar ook de nationale gevallen. Een kerndoel van de Unie is het totstandbrengen van een 

hecht verbond tussen de volkeren van Europa, onder meer op het gebied van gelijkheid, mensenrechten 

en welzijn. De hedendaagse Europese samenleving wordt gekenmerkt door (nog steeds groeiende) 

mobiliteit van Europese burgers. Grenzen zijn allang vervaagd; verplaatsing van het ene naar het andere 

land is een vanzelfsprekendheid geworden. Bij Europa als eenheid past in mijn ogen niet dat iets 

universeels als aantasting van een mens(enleven) in sterk uiteenlopende mate wordt gewaardeerd. 

Daarnaast zal het vanuit de eenheidsgedachte en rechtsgelijkheid een pre zijn indien harmonisatie 

plaatsvindt. Bovendien zouden ‘gegoochel’ met en discussies over het (uiteenlopende) toepasselijke 

recht voorkomen kunnen worden en zouden transactiekosten kunnen worden verlaagd. Affectieschade 

is een afgebakende schadepost, soms zelfs ook maar de enige schadepost. Ingeval van harmonisatie op 

dit punt kunnen de aanspraken soepel en vlot worden afgehandeld. Dat nog discussie kan bestaan over 

andere schadeposten, laat onverlet dat de erkennings- en genoegdoeningsfunctie van de vergoeding van 

affectieschade vrij vlot na het ontstaan van de schade betekenis kunnen toekomen.  

Ter illustratie van de wenselijkheid van harmonisatie van affectieschade, grijp ik terug op de 

Germanwings-zaak. Alleen al in het geval van het betrokken Nederlandse primaire slachtoffer, rijst 

bijvoorbeeld de vraag of het Duitse recht (Duitse vliegtuigmaatschappij), het Franse recht (neerstorten 

in de Franse Alpen) of het Nederlandse recht (gewone verblijfplaats) van toepassing is. Hieraan is een 

significant verschil gekoppeld, omdat secundaire slachtoffers in Nederland en Duitsland geen recht 

hebben op vergoeding van affectieschade, en in Frankrijk in beginsel wel. Dit voorbeeld maakt in mijn 

ogen duidelijk dat het huidige systeem binnen Europa maar weinig bevredigend is. Overigens vond ik 

het opmerkelijk dat in de literatuur weliswaar regelmatig Europese harmonisatie wordt geopperd, maar 

daarbij niet of nauwelijks wordt stilgestaan bij hoe dit dan praktisch tot stand zou moeten komen. Naar 

mijn mening is dat echter wel onlosmakelijk verbonden met het uiteindelijk antwoord op de vraag of al 

dan niet harmonisatie kan/moet plaatsvinden.  

 

3.1 Europese harmonisatie praktisch mogelijk? 

In deze paragraaf wordt besproken hoe vanuit praktisch oogpunt Europese eenheid op dit punt kan 

worden bereikt. Van belang hierbij is art. 288 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese 

Unie (VWEU). Hierin staan vijf typen EU-wetgeving vermeld. Art. 288 VWEU vormt de algemene 

wettelijke basis waarop (meer) eenheid in Europa bereikt kan worden. Dit kan blijkens het wetsartikel 

door middel van verordeningen, richtlijnen, besluiten, alsmede aanbevelingen en adviezen. Kenmerk 

van aanbevelingen en adviezen is dat zij niet beschikken over bindende kracht en daarom niet 

beschouwd kunnen worden als wetgevende instrumenten. Omdat voor het creëren van algemene 

standaarden voor affectieschade in mijn ogen geen ‘vrijblijvendheid’ maar bindende maatregelen nodig 

zijn, komen deze rechtselementen niet voor gebruik in aanmerking. Een besluit is wel verbindend in al 

zijn onderdelen maar indien adressanten worden vermeld, is het alleen voor hen verbindend. Besluiten 

worden echter zelden gebruikt om beleid te maken. Ook besluiten zijn daarom in dit verband mijns 

inziens geen geschikt instrument. Verordeningen en richtlijnen hebben ook verbindende kracht en 

hebben algemene werking. Deze Europeesrechtelijke instrumenten zouden in beginsel wel geschikt 

kunnen zijn als het aankomt op harmonisatie en daarom verdienen zij nadere aandacht.40 

 

Een verordening is de meest ingrijpende maatregel. Zij heeft een ‘algemene strekking, die verbindend 

is in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat’. Een verordening is gericht op het 

bereiken van uniformiteit. Is een verordening eenmaal van kracht, dan ‘overruled’ deze alle met 

                                                           
40 Zie verder voor meer informatie over hoe verordeningen en richtlijnen worden gecreëerd en welke EU-

instellingen daarbij zijn betrokken: F. Ambtenbrink & H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: 

BJu 2013, met name p. 127-186.  



hetzelfde onderwerp samenhangende nationale regelingen. Verordeningen betreffen doorgaans zeer 

specifieke onderwerpen en zijn vaak technisch van aard. Mijns inziens is de verordening een te grof 

middel om ius commune op het gebied van affectieschade te bereiken. De verordening laat bijvoorbeeld 

weinig tot geen ruimte om rekening te houden met culturele, sociale en politieke diversiteit in de 

Europese landen, terwijl deze op het gebied van affectieschade juist wel een rol speelt. Ingeval van 

eventuele harmonisatie, zal dan ook enige speelruimte voor de nationale rechters moeten blijven bestaan. 

Een eleganter instrument is dan ook de richtlijn. Een richtlijn is ‘verbindend ten aanzien van het te 

bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, waarbij aan de lidstaten de bevoegdheid 

wordt gelaten om vorm en middelen te kiezen’ waarmee zij willen voldoen aan de uit de richtlijnen 

voortvloeiende resultaatsverplichtingen. De richtlijn beoogt niet, zoals de verordening, uniformiteit te 

bereiken maar beoogt een zekere harmonisatie van de nationale wet- en regelgeving, waarbij meestal 

een zekere flexibiliteit en autonomie aan de lidstaten gegund blijft. Een richtlijn is voor het bereiken van 

meer algemene doeleinden, vooral als er enige flexibiliteit vereist is om rekening te houden met 

bestaande nationale procedures of administratieve systemen. De richtlijn moet worden omgezet in 

nationaal recht en vormt als het ware een bindende instructie gericht tot de lidstaten. Een nadeel van de 

richtlijn is dat zij in beginsel pas volledig juridisch effect heeft wanneer deze door de lidstaten is omgezet 

en toegepast in de nationale rechtsorde.41 Deze problemen worden echter deels ondervangen door de 

door het HvJEU ontwikkelde doctrines als ‘directe werking’ en ‘staatsaansprakelijkheid’.42 Een 

voorbeeld van een eerdere richtlijn op het gebied van het Europese aansprakelijkheidsrecht betreft de 

Richtlijn productaansprakelijkheid, in ons BW neergelegd in afd. 6.3.3 BW (art. 6:185 BW e.v.). Het 

doel van deze richtlijn is om door harmonisatie van de nationale wetgevingen concurrentievervalsing en 

aantasting van het vrije goederenverkeer tegen te gaan, alsmede de consumentenbescherming op een 

meer gelijk niveau te brengen.43 Het zou ingeval van een Europese richtlijn ter vergoeding van 

affectieschade dus niet de eerste keer zijn dat vanuit Europa een onderdeel van het aansprakelijkheids- 

en schadevergoedingsrecht wordt geregeld. Ook kan worden genoemd dat inmiddels vijf Europese 

richtlijnen inzake de WAM bestaan.44 Op basis hiervan geldt  blijkens recente rechtspraak van het 

Europese Hof van Justitie dat een WAM-verzekeraar gehouden kan zijn een affectieschadevergoeding 

uit te keren, ook indien het recht van zijn eigen land daarin niet voorziet.45  

 

3.2 Bevoegdheid en beginselen 

Om werkelijk een richtlijn (of een andere vorm van EU wetgeving) te kunnen realiseren, is een wettelijke 

bevoegdheid nodig van de EU als wetgever. Zodoende geldt allereerst het attributiebeginsel, dat inhoudt 

dat de Unie slechts bevoegdheden kan uitoefenen die aan haar zijn toegekend in de verdragen (art. 4 

Verdrag betreffende de EU (hierna: VEU) lid 1 jo. 5 lid 1 en 2 VEU jo. art. 2-6 VWEU). De verdragen 

die de bevoegdheden en het functioneren van de Europese Unie vastleggen zijn gesloten door de 

lidstaten van de Europese Unie. Zij bepalen dus hoeveel soevereiniteit zij overdragen aan de EU. De 

Europese Unie mag niet zelfstandig haar bevoegdheden uitbreiden. De verdeling van de bevoegdheden 

is in drie artikelen uit het VWEU afgebakend. Ten eerste behelst art. 3 VWEU de exclusieve 

competenties, te weten deelterreinen waarop de EU het exclusieve recht heeft om beleid te maken.46 

Ook kan een bevoegdheid tot optreden worden gevonden in het tweede artikel, art. 4 VWEU, dat de 

                                                           
41 Zie bijv. L.A.D. Keus, Europees privaatrecht, Mon. BW A30, Deventer: Kluwer 2010, p. 49-55. 
42 Tot ontwikkeling gekomen sinds HvJ EG 19 november 1991, nr. C-6/90 en C-9/90 (Francovich). 
43 Kamerstukken II 1985/86, 19 636, nr. 3, p. 1. 
44 Eerste Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 (PbEG 1972, L 103/1); Tweede Richtlijn 

84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 (PbEG 1984, L 8/17); Derde richtlijn 90/232/EEG van de Raad 

van 14 mei 1990 (PbEG 1990, L 129/33); Vierde Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 mei 2000 (PbEG 2000, L 181/65); Vijfde Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 mei 2005 (PbEU 2005, L 149/14). 
45 HvJ EU 24 oktober 2013, nr. C 22/12 (Katarína Haasová/Rastislav Petrík) en HvJ EU 24 oktober 2013, nr. C-

277/12 (Holingová and Vitālijs Drozdovs/Baltikums AAS) 
46 Art. 3 VWEU: ‘De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden: (a) de douane-unie; (b) de vaststelling 

van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn; (c) het monetair beleid voor de 

lidstaten die de euro als munt hebben; (d) de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het 

kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid; (e) de gemeenschappelijke handelspolitiek’. 

http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel3/lid1/onderdeela
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http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel3/lid1/onderdeele


zogeheten gedeelde bevoegdheden weergeeft.47 Dit zijn bevoegdheden die zowel de lidstaten als de EU 

toekomen. Ten derde zijn voor de EU bevoegdheden te vinden in art. 6 VWEU, te weten die ter 

ondersteuning, coördinatie of aanvulling van de lidstaten.48 De EU bevordert de samenwerking en 

onderlinge afstemming op de aangewezen terreinen, maar het echte beleid wordt gemaakt door de 

lidstaten zelf. EU-wetgeving mag op deze gebieden niet leiden tot de harmonisatie van de nationale 

wetgeving. Hiermee is in ieder geval art. 6 VWEU mijns inziens niet geschikt om tot harmonisatie van 

de vergoeding van affectieschade te komen. Nu affectieschade in mijn ogen voorts niet valt te ‘linken’ 

aan een deelgebied uit art. 3 VWEU, is het de vraag of deze materie valt te scharen onder een deelgebied 

in het resterende art. 4 VWEU.  

 

3.3 Europeesrechtelijke grondslag voor een richtlijn affectieschade 

In het navolgende bespreek ik de deelgebieden uit art. 4 VWEU, waarop een richtlijn affectieschade 

gestoeld zou kunnen worden. In mijn ogen komt een tweetal in aanmerking, namelijk de interne markt 

en de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht. 

 

 Interne markt (art. 4 (a) jo. 114 VWEU) 

Allereerst kan gedacht worden aan het deelgebied de ‘interne markt’ uit art. 4 (a) VWEU. Dit is nader 

uitgewerkt in art. 114 VWEU. Lid 1 van dit artikel vermeldt dat de doeleinden van art. 26 VWEU 

worden gewaarborgd. Laatstgenoemd artikel vermeldt dat de Unie maatregelen vaststelt die ertoe 

bestemd zijn om een interne markt tot stand te brengen (lid 1). De interne markt omvat een ruimte zonder 

binnengrenzen (lid 2). Een beroep op de ‘interne markt’ is het meest krachtige deelgebied dat binnen 

art. 4 VWEU voor harmonisatie van nationale bepalingen kan worden gevonden en heeft een 

ongelimiteerd bereik.49 Vanwege de verschillende (niet-)regelingen inzake affectieschade en het feit dat 

in grensoverschrijdende gevallen secundaire slachtoffers niet altijd gelijk worden behandeld, zou gezegd 

kunnen worden dat de ‘ruimte zonder binnengrenzen’ baat heeft bij harmonisatie op dit punt. Ook kan 

worden gedacht aan bedrijven die bij het zoeken naar een vestigingsplaats kiezen voor het land met het 

voor hen meest gunstige rechtsstelsel. Gaat bij de activiteiten van het bedrijf iets mis waardoor 

secundaire slachtoffers affectieschade lijden, dan kan haar schadevergoedingsplicht nogal verschillen al 

naar gelang het ene of andere nationale rechtsstelsel toepasselijk is. Deze diversiteit zou een (negatieve) 

invloed kunnen hebben op een goede werking van de interne markt.  

 

 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (art. 4 (j) jo. 67 VWEU) 

Dit deelgebied uit art. 4 (j) VWEU wordt nader uitgewerkt in art. 67 VWEU. Dit laatste artikel bepaalt 

dat de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is, waarin de grondrechten van de EU moeten 

worden geëerbiedigd. In de literatuur wordt als gezegd reeds betoogd dat het ontbreken van een 

affectieschaderegeling in een lidstaat niet in lijn zou zijn met het EVRM.50 Het EHRM zelf heeft zo 

echter nog niet beslist. Niettemin kan betoogd worden dat de EU, teneinde de naleving van de 

grondrechten uit het EVRM te garanderen, actie zou moeten ondernemen. Art. 6 lid 3 VEU bepaalt 

                                                           
47 Art. 4 VWEU: ‘De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het bijzonder de volgende 

gebieden: (a) interne markt; (b) sociaal beleid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten; (c) 

economische, sociale en territoriale samenhang; (d) landbouw en visserij, met uitsluiting van de instandhouding 

van de biologische rijkdommen van de zee; (e) milieu; (f) consumentenbescherming; (g) vervoer; (h) trans-

Europese netwerken; (i) energie; (j) de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; (k) gemeenschappelijke 

veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde 

aspecten’.  
48 Art. 6 VWEU: ‘De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te 

vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft: (a) bescherming en verbetering 

van de menselijke gezondheid; (b) industrie; (c) cultuur; (d) toerisme; (e) onderwijs, beroepsopleiding, jongeren 

en sport; (f) civiele bescherming; (g) administratieve samenwerking’.  
49 HvJ EG 13 juli 1995, nr. C-350/92 (Spanje/Raad van de Europese Unie), zie R. Schütze, European Union 

Law, Cambridge: Cambridge University Press 2015, p. 229. 
50 Zie o.a. C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht deel I (Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel), 

Den Haag: BJu 2015; J. M. Emaus & R. Rijnhout, ‘Naasten, fundamentele rechten en het Nederlandse limitatief 

en exclusief werkende artikel 6:108 BW: één probleem, twee perspectieven’, TVP 2013/4, p. 108-119.  

http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeela
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelb
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelc
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeeld
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeele
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelf
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelg
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelh
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeeli
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelj
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelk
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeela
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelb
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelc
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeeld
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeele
http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelf


expliciet dat onder de in acht te nemen EU-grondrechten ook die uit het EVRM vallen. Bovendien noemt 

het EHRM het EVRM een living instrument, which must be interpreted in the light of present-day 

conditions.51 Alleen zo kunnen de rechten die decennia geleden zijn opgesteld, ook tegenwoordig nog 

doeltreffend bescherming bieden.52  

 

Ingeval niet een exclusieve bevoegdheid van art. 3 VWEU wordt gevonden, maar zoals voornoemd een 

gedeelde bevoegdheid uit art. 4 VWEU, gelden steeds de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

(ook wel: proportionaliteit). Deze begrippen bepalen binnen welke grenzen de EU haar toekomende 

bevoegdheden kan uitoefenen. De lidstaten hebben hun bevoegdheidsoverdracht aan de Unie namelijk 

willen clausuleren. Bedoelde beginselen worden gevonden in art. 5 VEU en in Protocol (Nr. 2) 

‘betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid’. Het 

subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd in art. 5 lid 3 VEU en biedt kort gezegd een garantie dat de EU 

alleen optreedt wanneer de doelstellingen niet voldoende door de lidstaten zelf kunnen worden 

verwezenlijkt en daarom beter door de Unie kunnen worden bereikt. Naast het subsidiariteitsvereiste 

geldt het beginsel van evenredigheid, neergelegd in art. 5 lid 4 VEU.53 Dit houdt in dat maatregelen niet 

verder mogen gaan dan nodig is om het gewenste doel te bereiken.  

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid staan naar mijn mening niet in de weg aan een 

affectieschade-richtlijn. De meeste landen kennen inmiddels het recht op vergoeding van affectieschade. 

Andere landen als Nederland en Duitsland bereiden de invoering van een dergelijk recht voor. De 

verscheidenheid die met name bestaat op het vlak van juridisch-technische vormgeving in de 

afzonderlijke lidstaten, is naar mijn idee enkel nog op Europees niveau weg te werken door het initiëren 

van een meer gemeenschappelijke regeling (subsidiariteit). Een richtlijn daartoe kan specifiek worden 

toegesneden op dit gewenste doel (evenredigheid), zoals eenheid in de vergoeding bij enkel overlijden 

of ook letsel, de kring van gerechtigden en de omvang van de bedragen. 

 

3.4 ‘Vangnetbepaling’ (art. 352 VWEU) 

Zou onverhoopt geen grondslag voor een Europese richtlijn inzake affectieschade kunnen worden 

gevonden in art. 4 VWEU, dan zou nog gedacht kunnen worden aan art. 352 VWEU, het ‘vangnet-

artikel’. Dit artikel biedt een rechtsbasis voor ‘onvoorziene gevallen’, indien een optreden van de Unie 

nodig blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn 

te vinden in art. 3 VEU. Naar mijn mening kan een relevante doelstelling worden gevonden in art. 3 lid 

1 VEU, te weten dat de Unie als doel heeft het welzijn van haar volkeren te bevorderen. Het vergoeden 

van affectieschade zou hieronder geschaard kunnen worden, omdat een dergelijke vergoeding voor 

secundaire slachtoffers zeer belangrijk kan zijn uit het oogpunt van erkenning en genoegdoening en 

mede hierom kan bijdragen aan hun welzijn. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat vergoeding van 

affectieschade kan bijdragen aan de verwerking van de emotionele gevolgen van het overlijden of ernstig 

gewond raken van een dierbare.54 Deze gedachte is pas (ver) na de inwerkingtreding in 1958 van (de 

voorloper van) het VWEU algemeen geaccepteerd.55 Vanwege de veranderde maatschappelijke 

opvattingen zou het hier om een ‘onvoorzien geval’ kunnen gaan. Keus heeft weliswaar aangegeven dat 

art. 352 VWEU als rechtsgrondslag voor een alomvattende Europese codificatie van het privaatrecht 

ongeschikt is.56 Door mij wordt echter, zoals reeds eerder vermeld, niet gepleit voor een ‘Europees BW’, 

maar voor ‘slechts’ een Europese regeling voor het ‘subonderdeel’ affectieschade. Omdat een duidelijke 

relatie valt te leggen tussen het welzijn van EU-burgers en het recht op vergoeding van affectieschade, 

                                                           
51 EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, (Tyrer/VK), § 31. 
52 Zie J. M. Emaus & R. Rijnhout, ‘Naasten, fundamentele rechten en het Nederlandse limitatief en exclusief 

werkende artikel 6:108 BW: één probleem, twee perspectieven’, TVP 2013/4, p. 110.  
53 Een zaak waarin niet aan het proportionaliteitsvereiste was voldaan, is bijv. HvJ EG 5 oktober 2000, nr. C-

376/98 (Tabaksreclamerichtlijn), waarin de Tabaksreclamerichtlijn ongeldig werd verklaard. Interne markt werd 

als rechtsgrondslag gekozen, terwijl de richtlijn meer leek te zien op de bescherming van de volksgezondheid, 

een grondslag waarop Europa niet mag optreden. 
54 Kamerstukken II 2014/15, 34 257, nr. 3, p. 3. 
55 Het EEG-verdrag (ook wel Verdrag van Rome) was de voorloper van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap (EG). Op 1 december 2009 werd het Verdrag van Lissabon van kracht en veranderde de 

naam van het EG-verdrag in de huidige naam: VWEU. 
56 L.A.D. Keus, Europees privaatrecht, Mon. BW A30, Deventer: Kluwer 2010, p. 88-89. 



zou ook in art. 352 VWEU een grondslag kunnen worden gevonden voor het verwezenlijken van een 

richtlijn. Van belang is ook te constateren dat in de EU-verdragen geen ‘verbod’ op harmonisatie van 

dit specifieke privaatrechtelijke onderwerp bestaat. Zou dit wel het geval zijn, dan is toepassing van art. 

352 VWEU blijkens het derde lid niet mogelijk. Dit is wel aan de orde op bijvoorbeeld andere gebieden 

als volksgezondheid (art. 168 lid 5 laatste bijzin VWEU), toerisme (art. 195 lid 2 VWEU) en onderwijs 

(art. 165 lid 1 VWEU). Al met al kan geconcludeerd worden dat, indien men tot harmonisatie van de 

vergoeding van affectieschade over zou willen gaan, dit binnen het EU-raamwerk praktisch ook 

mogelijk lijkt te zijn.  

 

4. Conclusie 

Op dit moment bestaan nog grote verschillen tussen de nationale rechtsstelsels op het gebied van 

affectieschade. Mede vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en -eenheid vormde dit voor mij aanleiding 

te onderzoeken of Europese harmonisatie van deze materie mogelijk is. Uit deze bijdrage is gebleken 

dat een Europese Richtlijn Affectieschade uitkomst zou kunnen bieden: een dwingende instructie aan 

de lidstaten waarbij toch zekere ruimte wordt gelaten voor nationale voorkeuren ingegeven door 

culturele, sociaal-maatschappelijke, politieke en/of ideologische factoren. Het vinden van een passende 

Europeesrechtelijke grondslag voor een dergelijke richtlijn vormt een uitdaging: mijns inziens zouden 

art. 4 en 352 VWEU als basis kunnen dienen. In de richtlijn zelf zal een evenwicht gevonden moeten 

worden tussen eenheid en vrijheid. Enerzijds zal een Europese richtlijn een minimum gelijke 

bescherming moeten bieden voor alle Europese secundaire slachtoffers die affectieschade lijden. 

Anderzijds moeten de afzonderlijke lidstaten een zekere mate van vrijheid behouden. Om eenheid 

binnen Europa te realiseren en waarborgen zullen door de EU-wetgever in ieder geval knopen moeten 

worden doorgehakt, zoals wanneer recht op smartengeld bestaat (alleen overlijden of ook bij letsel), wat 

de kring van gerechtigden is (open of gesloten systeem) en welke omvang de bedragen behoren te 

hebben (vast of variabel). Ik hoop met deze bijdrage de route van een Richtlijn Affectieschade te hebben 

blootgelegd. Hierbij wijs ik er nog op dat indien het daarvan werkelijk zou komen, Unieburgers niets 

wordt ‘opgedrongen’ waar ze niet om hebben gevraagd: implementatie van een richtlijn als bedoeld leidt 

immers hooguit tot een recht om te claimen, men is niet verplicht van de mogelijkheid daartoe gebruik 

te maken. Bezien we tot slot nog eenmaal de Germanwings-casus, dan zou ingeval van een Richtlijn 

Affectieschade (basis)gelijkheid tussen alle Europese secundaire slachtoffers bestaan en zou in ieder 

geval deze specifieke schadepost vlot en soepel afgewikkeld kunnen worden. Dat is mijn ogen gezien 

de huidige situatie een stap voorwaarts.  


