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Uitspraak
Beslissing/besluit
Noot

Samenvatting

De zaak betreft de civielrechtelijke nasleep van de zogeheten “Facebook-moord”. Een meisje van vijftien wordt
vermoord met een mes door een veertienjarige jongen na een ruzie op Facebook. De veertienjarige jongen was hiertoe
aangezet door een zestienjarig meisje en een zeventienjarige jongen. De moeder van het vermoorde meisje vordert
schadevergoeding van zowel de veertienjarige jongen en zijn ouders, als van zijn opdrachtgevers. Nadat de rechtbank
alle gedaagden hoofdelijk heeft veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, stellen alleen de ouders van de
veertienjarige jongen hoger beroep in. Zij komen op tegen hun veroordeling ex art. 6:169 lid 2 BW. Het hof verklaart
hen wegens een gebrek aan belang in de zin van art. 3:303 BW niet-ontvankelijk. De Hoge Raad oordeelt dat de
ouders, die naast de aansprakelijkheid van hun veertienjarige zoon ex art. 6:162 BW op grond van art. 6:169 lid 2 BW
in hun eigen vermogen tot schadevergoeding worden aangesproken, wel degelijk een belang hebben bij een
beoordeling van hun door de rechtbank aangenomen aansprakelijkheid.

Uitspraak

Conclusie Advocaat-Generaal

(mr. Wissink)

1. Feiten en procesverloop

1.1. Op 14 januari 2012 is [betrokkene 1], de dochter van [verweerster], in haar eigen huis aangevallen en
neergestoken door [betrokkene 2], de zoon van [eiser 1] en [eiseres 2]. [betrokkene 1] is als gevolg daarvan
overleden. [betrokkene 2] is voor de moord veroordeeld. [betrokkene 2] is aangezet tot de moord door [betrokkene 3]
en [betrokkene 4]. [betrokkene 3] en [betrokkene 4] zijn voor het medeplegen van de opzettelijke uitlokking van de
moord veroordeeld.

1.2. Eisers tot cassatie zullen hierna worden aangeduid als [eisers], verweerster in cassatie als [verweerster]. Bij
dagvaarding van 26 juni 2013  heeft [verweerster] gedagvaard de ouders van [betrokkene 3] in hun hoedanigheid van
wettelijk vertegenwoordiger, de toen inmiddels meerderjarige [betrokkene 4], en [eisers] in hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordiger van [betrokkene 2] (q.q.) en voor zichzelf (pro se). [verweerster] vordert – kort gezegd – een
verklaring voor recht dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door haar ten gevolge van de moord geleden
en nog te lijden materiële en immateriële schade en hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van € 2.528,37
(verlies arbeidsvermogen) en € 50.000 (immateriële schade), vermeerderd met rente en kosten. [verweerster] legt aan
haar vorderingen ten grondslag dat gedaagden jegens haar onrechtmatig hebben gehandeld, waardoor zij materiële en
immateriële schade heeft geleden en nog zal lijden, waarvoor gedaagden aansprakelijk zijn. Op grond van art. 6:169 lid
2 BW zijn volgens [verweerster] ook [eisers], die het ouderlijk gezag over [betrokkene 2] uitoefen(d)en, pro se voor
deze schade aansprakelijk.

1.3. In eerste aanleg verscheen alleen [betrokkene 4]. Tegen de niet verschenen gedaagden is verstek verleend. De
rechtbank Gelderland heeft bij vonnis van 29 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:520, de verklaring voor recht
uitgesproken en gedaagden hoofdelijk en uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld tot betaling van de gevorderde
schadevergoeding met rente en kosten.

1.4. Tegen dit vonnis zijn uitsluitend [eisers] in hoger beroep opgekomen. In de memorie van grieven stellen [eisers]
dat het in hoger beroep enkel gaat om de vorderingen van [verweerster] tegen [eisers] pro se, dus niet om de
vorderingen van [verweerster] tegen [betrokkene 2], ten aanzien waarvan [eisers] als wettelijk vertegenwoordiger van
[betrokkene 2] (q.q.) zijn betrokken.  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 22 december 2015,
ECLI:NL:GHARL:2015:9813, [eisers] wegens gebrek aan belang (artikel 3:303 BW) niet ontvankelijk verklaard in hun
hoger beroep. Daartoe overweegt het hof als volgt:
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“3.6. Ter zitting van 14 oktober 2015 is het volgende geschied: het pleidooiverzoek is (kennelijk) namens appellanten
door hun advocaat mr. Wildenburg gedaan. Ten pleidooie zijn appellanten, zonder enig bericht vooraf door de
advocaat, niet verschenen. Wél is verschenen [betrokkene 5] namens de aansprakelijkheidsverzekeraar Delta Lloyd
van appellanten, voor hun aansprakelijkheid ex artikel 6:169 lid 2 BW. Op een vraag van het hof welk belang
appellanten hebben bij hun hoger beroep, nu zij niet opkomen tegen hun hoofdelijke veroordeling q.q., terwijl bij de
veroordeling van appellanten in het dictum van het bestreden vonnis geen onderscheid of verdeling wordt gemaakt in
de aansprakelijkheid q.q. en de aansprakelijkheid pro se, is door de advocaat geantwoord dat appellanten een beroep
hebben gedaan op hun aansprakelijkheidsverzekeraar, voor uitkering van het schadebedrag waarvoor zij als ouders
pro se zijn veroordeeld. Dáárom is ter zitting een vertegenwoordiger van de aansprakelijkheidsverzekeraar
meegekomen. Waarom de ouders, als appellanten, niet zijn meegekomen, terwijl daarom wel uitdrukkelijk door het hof
is verzocht in de brief van 15 september 2015 (‘Partijen dienen bij het pleidooi in persoon aanwezig te zijn, opdat zij
het gerechtshof inlichtingen kunnen verstrekken.’), is het hof niet duidelijk geworden. Het hof begrijpt het betoog van de
advocaat van appellanten aldus dat de aansprakelijkheidsverzekeraar er belang bij heeft dat de aansprakelijkheid van
de ouders pro se, waarvoor de ouders een beroep hebben gedaan op de polis, in hoger beroep alsnog wordt
afgewezen. Op de vraag van het hof welk belang appellanten als ouders erbij hebben dat zij bij afwijzing van hun
aansprakelijkheid pro se (op de voet van artikel 6:169 lid 2 BW) dan dus geen beroep kunnen doen op hun polis, terwijl
zij voor de veroordeling q.q., die zij niet in hoger beroep hebben aangevochten, in het geheel geen beroep kunnen
doen op enige polis, zoals het hof uit de toelichting ter zitting begrijpt, is geen duidelijk antwoord gekomen. Immers,
met de veroordeling pro se kunnen de ouders een beroep doen op de polis, zodat zij financieel belang erbij hebben dat
die veroordeling in stand blijft. Daarmee lijkt het (financieel) belang van appellanten bij deze procedure in hoger beroep
niet gediend, zo is ook ten pleidooie besproken. Indien en voor zover sprake zou zijn van een immaterieel (of ander)
belang bij deze procedure in hoger beroep, hetgeen appellanten overigens niet in de memorie van grieven hebben
gesteld, dan valt zonder nadere toelichting (in de memorie van grieven) die ontbreekt niet in te zien welk immaterieel
(of ander) belang appellanten bij deze procedure in hoger beroep hebben (vgl. HR 9 oktober 1998, NJ 1998/853,
ECLI:NL:HR:1998:ZC2735 (Jeffrey). Voorts is niet gesteld of gebleken dat appellanten louter voor de (hoofdelijke)
proceskostenveroordeling in hoger beroep zijn gekomen, daargelaten dat zij niet opkomen tegen hun aansprakelijkheid
q.q., waaraan de (hoofdelijke) proceskostenveroordeling eveneens is gekoppeld. Uit de toelichting bij grief III volgt dat
de proceskostenveroordeling zou moeten sneuvelen als de vordering(en) van geïntimeerde jegens appellanten pro se
alsnog door het hof zou worden afgewezen — en de grieven van appellanten zouden slagen. In die zin bouwt grief III
voort op de grieven I en II.

3.7. Concluderend oordeelt het hof dat appellanten geen belang hebben ex artikel 3:303 BW bij hun vordering(en) in
hoger beroep.”

1.5. [eisers] hebben bij dagvaarding van 17 maart 2016 tijdig cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 22
december 2015. [verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep en haar standpunt
schriftelijk toegelicht.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Het middel bestaat uit drie onderdelen en is gericht tegen rov. 3.6 en 3.7 en de daarop voortbouwende slotsom en
beslissing van het hof in rov. 4 en 5. Het gaat uitsluitend om het oordeel met betrekking tot het ontbreken van een
financieel belang van [eisers] De overwegingen over het immaterieel (of ander) belang en het belang in verband met
de proceskostenveroordeling staan in cassatie niet ter discussie.

2.2. Onderdeel 1 betoogt, samengevat, dat het hof er ten onrechte van uit lijkt te gaan dat een veroordeling van [eisers]
in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van [betrokkene 2] (q.q.) zou impliceren dat [eisers] in hun eigen
vermogen aansprakelijk zijn voor het bedrag waartoe [betrokkene 2] – als materiële procespartij – is veroordeeld. Dit
oordeel is volgens het onderdeel onjuist, onbegrijpelijk althans ontoereikend gemotiveerd. Onderdeel 2 klaagt,
samengevat, dat het hof heeft miskend dat het bij de beoordeling of [eisers] belang hebben bij beantwoording van
(uitsluitend) de vraag of zij (pro se) aansprakelijk zijn, niet van belang is of zij voor die eventuele aansprakelijkheid
verzekerd zijn, ook indien zij niet in appel zijn gegaan tegen de veroordeling in hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordiger (q.q.). Het oordeel van het hof dat [eisers] er juist belang bij zouden hebben gehad om niet te
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grieven tegen hun veroordeling pro se omdat deze aansprakelijkheid door hun verzekeraar gedekt zou zijn en daarmee
de facto ook hun aansprakelijkheid q.q. gedekt zou zijn is rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk, aldus het onderdeel. Het
hof miskent daarmee, volgens het onderdeel, dat [eisers] niet ten gunste van [betrokkene 2] in hun veroordeling mogen
berusten om daarmee de schade af te wentelen op de verzekeraar.

2.3. De onderdelen lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij dienen te slagen, omdat de overwegingen van het
hof zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet de conclusie kunnen dragen dat [eisers] belang missen bij hun
vorderingen in hoger beroep.

2.4. De veroordeling van [eisers] berust op twee te onderscheiden gronden.  Omdat [betrokkene 2], geboren op
[geboortedatum] 1997,  ten tijde van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding minderjarig was, zijn zijn ouders
gedagvaard in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger (art. 1:245 lid 4 BW). [eisers] waren daarmee de
formele procespartij, maar [betrokkene 2] de materiële procespartij.  De veroordeling van [eisers] in hun hoedanigheid
van vertegenwoordiger betreft dan ook de aansprakelijkheid van [betrokkene 2] - die op 14 januari 2012 14 jaar oud
was en dus zelfstandig aansprakelijk (art. 6:164 BW) - op basis van art. 6:162 BW. De schuldenaar van deze
verbintenis tot schadevergoeding is [betrokkene 2] en zijn vermogen dient als verhaalsobject (art. 3:276 BW).  De door
[eisers] gesloten WAP-verzekering biedt, naar volgt uit rov. 3.6, in dit geval geen dekking voor de wettelijke
aansprakelijkheid van [betrokkene 2], naar mag worden aangenomen in verband met diens opzet (art. 7:952 BW).

De veroordeling van [eisers] pro se betreft hun eigen aansprakelijkheid uit hoofde van art. 6:169 lid 2 BW. Op deze
grondslag zijn [eisers] aan te merken als schuldenaren van een schadevergoedingsverbintenis en dient hun vermogen
als verhaalsobject. Deze aansprakelijkheid wordt in beginsel gedekt door hun WAP-verzekering, zodat, voor zover de
verzekering dekking verleent en uitkeert, de schade uiteindelijk niet wordt gedragen door [eisers] in hun vermogen.

2.5. Het hof werpt de vraag op, welk financieel belang [eisers] als ouders hebben bij afwijzing van hun door
verzekering gedekte aansprakelijkheid pro se, gegeven hun in hoger beroep niet betwiste en niet door verzekering
gedekte veroordeling q.q.

Voor zover het hof daarmee uitgaat van een verband tussen de veroordeling q.q. (de aansprakelijkheid van [betrokkene
2]) en het financiële belang van [eisers], is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet duidelijk op welk verband het
hof doelt. Indien het hof ervan is uitgegaan dat de veroordeling q.q. leidt tot aansprakelijkheid van [eisers] zelf of tot de
mogelijkheid van verhaal van de vordering op hun vermogen, dan zou het hof dat nader hebben moeten motiveren nu
daarvan in beginsel geen sprake is. Hetzelfde geldt indien het hof ervan zou zijn uitgegaan dat [eisers] als ouders in de
praktijk hun zoon zullen helpen de vordering te voldoen uit hun eigen vermogen of door middel van de
verzekeringsuitkering, zoals [verweerster] in cassatie betoogt (schriftelijke toelichting nr. 5.8), of dat [eisers] eventueel
ook zonder eigen aansprakelijkheid in hun verhouding met [betrokkene 2] draagplichtig zouden zijn.

2.6. Ook indien het hof geen verband heeft verondersteld tussen de veroordeling q.q. en het financiële belang van
[eisers], zoals [verweerster] aanvoert (schriftelijke toelichting nrs. 5.5 en 5.10), kan het oordeel niet in stand blijven. In
zeker opzicht zou men kunnen zeggen dat de uitkomst van de procedure over de eigen aansprakelijkheid van [eisers]
voor hen in financieel opzicht neutraal is. Indien zij niet aansprakelijk zijn, behoeven zij geen schadevergoeding te
betalen. Indien zij wel aansprakelijk zijn, wordt de schade (in beginsel) door hun verzekering gedekt zodat zij deze
schuld niet in hun eigen vermogen zullen behoeven te dragen.  Het hof lijkt op deze laatste variant het oog te hebben
met zijn overweging: “met de veroordeling pro se kunnen de ouders een beroep doen op de polis, zodat zij financieel
belang erbij hebben dat die veroordeling in stand blijft.” Maar die overweging miskent dat een aangesproken partij
belang heeft bij de vaststelling of zij aansprakelijk is, ook indien zij verzekerd is tegen de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid.  Daaraan doet niet af dat de verzekeraar een financieel belang heeft bij de procedure over de
aansprakelijkheid en om die reden daarbij inhoudelijk betrokken is. Evenmin is voor de aanwezigheid van dat belang
vereist, anders dan [verweerster] aanvoert (schriftelijke toelichting nrs. 1.3, 5.6, 5.18 en 5.26) dat de aangesproken
partij aanvoert dat zij op grond van de verzekeringsvoorwaarden gehouden is verweer te voeren.

2.7. Onderdeel 3 faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het oordeel van het hof over ontbreken van belang aan
de zijde van [eisers] niet berust op de constatering dat de advocaat op een vraag volgens het hof geen duidelijk
antwoord heeft gegeven.
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3. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het arrest en tot verwijzing.

Hoge Raad

 

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak C/05/246712/HA ZA 13-471 van de rechtbank Gelderland van 13 november 2013 en 29
januari 2014;

b. de arresten in de zaak 200.150.833 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 september 2014 en 22
december 2015.

(...; red.)

 

2. Het geding in cassatie

(...; red.)

 

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Op 14 januari 2012 is de dochter van [verweerster] in haar woning aangevallen en neergestoken door de zoon van
[eiser] c.s. Enkele dagen later is zij als gevolg daarvan overleden.

(ii) De zoon van [eiser] c.s. is wegens moord veroordeeld.

Hij was tot de moord aangezet door een vriend en een vriendin; zij zijn veroordeeld voor het medeplegen van het
opzettelijk uitlokken van de moord.

3.2.1. [verweerster] heeft, voor zover in cassatie van belang, [eiser] c.s. gedagvaard, zowel in hun hoedanigheid van
wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon (kort gezegd: q.q.) als op de voet van art. 6:169 lid 2 BW
(kort gezegd: pro se). Zij heeft onder meer vergoeding van haar materiële en immateriële schade gevorderd.

De rechtbank heeft [eiser] c.s., q.q. en pro se, bij verstek veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding.

3.2.2. [eiser] c.s. zijn in hoger beroep gegaan van het vonnis van de rechtbank en hebben in hun memorie van grieven
gesteld dat het in hoger beroep alleen gaat om hun aansprakelijkheid pro se. Het hof heeft [eiser] c.s. niet-ontvankelijk
verklaard in hun hoger beroep op de grond dat zij daarbij geen belang hebben als bedoeld in art. 3:303 BW. Het heeft
(in rov. 3.6) vastgesteld dat [eiser] c.s. niet ter zitting zijn verschenen, maar dat wel is verschenen hun advocaat
alsmede een vertegenwoordiger van de verzekeraar bij wie [eiser] c.s. voor hun aansprakelijkheid op grond van art.
6:169 lid 2 BW zijn verzekerd. Het hof heeft vervolgens overwogen:

“3.6. (...) Op een vraag van het hof welk belang appellanten hebben bij hun hoger beroep, nu zij niet opkomen tegen

19-11-2019 Legal  Int el l i gence

5/12



hun hoofdelijke veroordeling q.q., terwijl bij de veroordeling van appellanten in het dictum van het bestreden vonnis
geen onderscheid of verdeling wordt gemaakt in de aansprakelijkheid q.q. en de aansprakelijkheid pro se, is door de
advocaat geantwoord dat appellanten een beroep hebben gedaan op hun aansprakelijkheidsverzekeraar, voor uitkering
van het schadebedrag waarvoor zij als ouders pro se zijn veroordeeld. (...) Het hof begrijpt het betoog van de advocaat
van appellanten aldus dat de aansprakelijkheidsverzekeraar er belang bij heeft dat de aansprakelijkheid van de ouders
pro se, waarvoor de ouders een beroep hebben gedaan op de polis, alsnog wordt afgewezen. Op de vraag van het hof
welk belang appellanten als ouders erbij hebben dat zij bij afwijzing van hun aansprakelijkheid pro se (op de voet van
artikel 6:169 lid 2 BW) dan dus geen beroep kunnen doen op hun polis, terwijl zij voor de veroordeling q.q., die zij niet
in hoger beroep hebben aangevochten, in het geheel geen beroep kunnen doen op enige polis, zoals het hof uit de
toelichting ter zitting begrijpt, is geen duidelijk antwoord gekomen.

Immers, met de veroordeling pro se kunnen de ouders een beroep doen op de polis, zodat zij financieel belang erbij
hebben dat die veroordeling in stand blijft. Daarmee lijkt het (financieel) belang van appellanten bij deze procedure in
hoger beroep niet gediend (...).”

3.3.1. Onderdeel 1 betoogt, samengevat, dat het hof ten onrechte ervan lijkt uit te gaan dat een veroordeling van [eiser]
c.s. in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon impliceert dat [eiser] c.s. in hun eigen
vermogen aansprakelijk zijn voor het bedrag waartoe hun zoon – als materiële procespartij – wordt veroordeeld. Dit
oordeel is volgens het onderdeel onjuist, onbegrijpelijk althans ontoereikend gemotiveerd.

Onderdeel 2 klaagt, kort gezegd, dat het hof heeft miskend dat ouders die pro se in hun eigen vermogen tot
schadevergoeding worden aangesproken, voldoende belang in de zin van art. 3:303 BW hebben bij het betwisten van
de aansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:169 lid 2 BW, ongeacht of zij voor die aansprakelijkheid zijn verzekerd. De
onderdelen lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3.3.2. De rechtbank heeft [eiser] c.s. zowel q.q. als pro se veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Bij de
veroordeling q.q. gaat het om de veroordeling van [eiser] c.s. in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers
van hun minderjarige zoon. De zoon – die op 14 januari 2012 veertien jaar oud was en gelet op art. 6:164 BW
derhalve zelf aansprakelijk – is op grond van art. 6:162 BW gehouden tot schadevergoeding en deze schuld behoort
dus tot zijn vermogen en kan op dat vermogen worden verhaald (art. 3:276 BW). De veroordeling van [eiser] c.s. pro
se betreft hun eigen aansprakelijkheid uit hoofde van art. 6:169 lid 2 BW. Bij deze veroordeling zijn [eiser] c.s. de
schuldenaren van de verbintenis tot schadevergoeding en deze schuld behoort dus tot hun vermogen.

3.3.3. Ingevolge art. 6:169 lid 2 BW is de ouder van een kind dat de leeftijd van veertien jaar al wel, maar die van
zestien jaar nog niet heeft bereikt, aansprakelijk voor de door het kind aan een derde toegebrachte schade, tenzij de
ouder niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet. Op laatstgenoemde uitzondering is
door [eiser] c.s. in appel een beroep gedaan, naar het hof heeft vastgesteld (rov. 3.4). De enkele omstandigheid dat
[eiser] c.s. voor hun op art. 6:169 BW berustende aansprakelijkheid verzekerd zijn, brengt niet mee dat zij geen belang
hebben bij een beoordeling van hun aansprakelijkheid voor de gedragingen van hun zoon. Het hof heeft geen (andere)
omstandigheden vastgesteld waaruit volgt dat zij daarbij belang missen.

3.3.4. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.3.2 en 3.3.3 is overwogen, geeft het oordeel van het hof dat [eiser] c.s.
geen belang hebben bij hun hoger beroep blijk van een onjuiste rechtsopvatting dan wel is dat oordeel niet naar
behoren gemotiveerd. De onderdelen zijn dan ook gegrond.

3.4. De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen
nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid
of de rechtsontwikkeling.

 

4. Beslissing

De Hoge Raad:
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vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 december 2015;

verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] c.s.
begroot op € 937,57 aan verschotten en € 2.600,= voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten
indien [verweerster] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Noot

1. Inleiding

Deze zaak betreft de civielrechtelijke nasleep van de zogeheten “Facebook-moord”. De feiten zijn in deze kwestie
schokkend. Twee meisjes van vijftien en zestien jaar krijgen ruzie via Facebook. Samen met haar vriend van zeventien
jaar beraamde het zestienjarige meisje een plan om haar voormalige vriendin het zwijgen op te leggen en ze
schakelden een andere vriend in om haar te vermoorden. Deze veertienjarige jongen steekt het vijftienjarige meisje
vervolgens neer in haar woning. Het meisje overlijdt na een paar dagen uiteindelijk aan haar verwoningen. Alle daders
zijn strafrechtelijk veroordeeld: de veertienjarige jongen voor moord, het zestienjarige meisje en de jongen van
zeventien voor het medeplegen van de opzettelijke uitlokking van moord.

De moeder van het vermoorde meisje vordert civielrechtelijk schadevergoeding voor de geleden materiële en
immateriële schade.  Zij spreekt hiertoe de primaire dader (art. 6:162 BW) en diens ouders aan (art. 6:169 lid 2
BW). De ouders worden in dit verband in twee hoedanigheden aangesproken, zowel q.q. (dit betreft de eigen
aansprakelijkheid van hun zoon ex art. 6:162 BW, waarvoor zij in rechte als formele procespartij optreden, art. 1:245
lid 4 BW) als pro se (dit betreft de eigen aansprakelijkheid van de ouders ex art. 6:169 lid 2 BW). Voorts worden de
opdrachtgevers, die ten tijde van de moord zestien en zeventien jaar waren, aangesproken ex art. 6:162 BW. De
inmiddels meerderjarige jongen wordt in eigen persoon gedagvaard en voor wat betreft het meisje ging het om haar
ouders q.q./in hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige dochter. In eerste aanleg worden
deze vorderingen toegewezen en alle gedaagden hoofdelijk veroordeeld.

Alleen de ouders van de veertienjarige dader zijn tegen hun aansprakelijkheid op grond van art. 6:169 lid 2 BW in
hoger beroep gekomen. Ter zitting verschijnt echter alleen hun AVP-verzekeraar, maar die maakt volgens het hof niet
duidelijk welk belang de ouders hebben bij afwijzing van hun aansprakelijkheid. Volgens het hof hebben de ouders juist
financieel belang erbij dat hun veroordeling door de rechtbank in stand blijft, waarmee zij een beroep kunnen doen op
hun AVP-polis. Bij gebrek aan belang (art. 3:303 BW) verklaart het hof de ouders niet-ontvankelijk in hun hoger
beroep. Immers, met de veroordeling pro se kunnen de ouders een beroep doen op de polis, zodat zij financieel
belang erbij hebben dat die veroordeling in stand blijft. Daarmee lijkt het (financieel) belang van de ouders bij deze
procedure volgens het hof niet gediend.

Het oordeel van het hof houdt geen stand: de Hoge Raad maakt een duidelijk onderscheid tussen de aansprakelijkheid
van de ouders zelf (art. 6:169 lid 2 BW) en die van hun zoon ex art. 6:162 BW. Laatstgenoemde was ten tijde van de
moord veertien jaar oud en gelet op art. 6:164 BW zelf aansprakelijk op grond van art. 6:162 BW, hetgeen een schuld
meebrengt die tot zijn vermogen behoort en ook op zijn vermogen kan worden verhaald. De in q.q. gedagvaarde
ouders waren enkel de formele procespartij, maar hun zoon de materiële (art. 1:245 lid 4 BW). De aansprakelijkheid
van de ouders pro se ex art. 6:169 lid 2 BW betreft hun eigen aansprakelijkheid, hetgeen gehoudenheid tot
schadevergoeding uit hun eigen vermogen met zich brengt. De Hoge Raad oordeelt dat het hof heeft miskend dat de
ouders die op grond van art. 6:169 lid 2 BW in hun eigen vermogen tot schadevergoeding worden aangesproken,
voldoende belang hebben in de zin van art. 3:303 BW bij het betwisten van hun door de rechtbank aangenomen
aansprakelijkheid. Het enkele feit dat de ouders voor deze aansprakelijkheid zijn verzekerd, maakt dit niet anders. De
Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof ’s-Hertogenbosch ter nadere behandeling en beslissing.

De onderhavige uitspraak van de Hoge Raad ziet niet zozeer op de inhoudelijke toepassing van art. 6:169 BW, maar
juist op de procesrechtelijke en verzekeringsrechtelijke aspecten die hierbij een rol spelen. Hierna bespreek ik het
juridisch kader van art. 6:169 BW (par. 2). Hierbij worden een aantal interessante aspecten van deze zaak besproken.

11
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Afgerond wordt met een conclusie en enkele slotopmerkingen (par. 3).

 

2. Art. 6:169 BW

Art. 6:169 BW geeft een bijzondere regeling van aansprakelijkheid van ouders  voor schade veroorzaakt door hun
kinderen. De bepaling valt uiteen in een tweetal leden: lid 1 kent een kwalitatieve aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door kinderen in de leeftijdscategorie tot veertien jaar. Kinderen van deze leeftijd kunnen vanwege art.
6:164 BW niet aansprakelijk worden gehouden voor hun (onrechtmatige) gedragingen die schade veroorzaken bij
derden. In hun plaats rust de aansprakelijkheid op de ouders.  Lid 2 geeft een regeling voor kinderen van veertien en
vijftien. Gelet op art. 6:164 BW zijn deze kinderen zelf aansprakelijk. De schadevergoeding kan dan ook op het eigen
vermogen van het kind worden verhaald, art. 3:276 BW. De ouders zijn medeaansprakelijk op basis van een
foutaansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast, waarbij de wet uitgaat van de veronderstelling dat de ouder nalatig is
geweest. De ouders kunnen zich van deze aansprakelijkheid ex art. 6:169 lid 2 BW disculperen, indien zij aantonen
dat hen niet kan worden verweten de schadeveroorzakende gedraging van het kind niet te hebben belet. Voor kinderen
vanaf zestien jaar geldt geen bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de ouders: deze kinderen zijn alleen zelf
aansprakelijk voor schade die zij aan derden veroorzaken. Let wel, aansprakelijkheid van de ouders kan nog altijd wel
worden gebaseerd op het algemene art. 6:162 BW, bijvoorbeeld vanwege het houden van onvoldoende toezicht op het
kind of het bevorderen van het onrechtmatige gedrag van het kind.  Ten tijde van de Facebook-moord waren de
daders respectievelijk veertien, zestien en zeventien jaar oud. Art. 6:169 BW bracht alleen de ouders van de
veertienjarige jongen in beeld, degene die het meisje met een mes om het leven had gebracht. Naast de eigen
aansprakelijkheid van deze jongen op grond van art. 6:162 BW, zijn de ouders op grond van art. 6:169 lid 2 BW
medeaansprakelijk voor de schade, tenzij de ouders geen verwijt treft ten aanzien van het gebeurde.

Voor wat betreft de verzekeringsrechtelijke kant geldt dat vrijwel alle gezinnen in Nederland een AVP-verzekering
hebben afgesloten.  Daaronder zijn meeverzekerd inwonende minderjarige kinderen. Schade als gevolg van het
handelen of nalaten van een minderjarig kind is daarmee in beginsel gedekt onder de verzekering. Uitgesloten van
dekking is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door zijn opzettelijk handelen of
nalaten.  De opzetclausule ziet echter niet op schade die opzettelijk is veroorzaakt door kinderen tot veertien jaar.
Soms volgt dit uit de betreffende polisvoorwaarden zelf, in andere gevallen volgt dit uit het feit dat de ex art. 6:169 lid 1
BW kwalitatief aansprakelijke ouder niet zelf opzettelijk heeft gehandeld. Dit geldt niet alleen voor ouders die kwalitatief
aansprakelijk zijn ex art. 6:169 lid 1 BW,  maar ook voor hen die een verwijt treft en derhalve aansprakelijk zijn op
grond van art. 6:169 lid 2 BW. Ook in dit laatste geval geldt immers dat de ouders zelf geen opzet verweten kan
worden.  Ingeval van crimineel gedrag van kinderen van veertien jaar of ouder, zal de betrokken AVP-verzekeraar
inzake de eigen aansprakelijkheid van het kind ex art. 6:162 BW zich veelal met succes op de opzetclausule kunnen
beroepen.  Indien de ouder zich kan disculperen met een beroep op de tenzij-clausule van art. 6:169 lid 2 BW,
concentreert de aanspraak zich op het kind.

Overigens komt in AVP-polissen ook een zogeheten wapenclausule voor, die ziet op schade toegebracht door wapens
als bedoeld in de wet Wapens en Munitie. Het komt logisch voor dat – uiteraard afhankelijk van de exacte
polisvoorwaarden – hier in beginsel eenzelfde mechanisme geldt als ingeval van opzettelijk door het kind toegebrachte
schade. Brengt een kind tot veertien jaar schade toe met een wapen, dan zal de aansprakelijkheid daarvoor van de
ouders ex art. 6:169 lid 1 BW gedekt zijn onder de AVP-verzekering aangezien het kind en niet de ouders het wapen
heeft gebruikt. Voor de ex art. 6:169 lid 2 BW aansprakelijke ouders geldt dan in beginsel hetzelfde.

 

2.1. De tenzij-clausule van art. 6:169 lid 2 BW

In hoger beroep doet de AVP-verzekeraar een beroep op de tenzij-clausule van art. 6:169 lid 2 BW. In zijn
algemeenheid geldt dat een beroep op deze ontsnappingsclausule een reële ontsnappingsmogelijkheid biedt. Zo heeft
ook de wetgever zelf aangegeven dat de weerlegging van het “schuldvermoeden” in de regel “niet moeilijk” zal zijn.
Volgens de wetgever geldt juist voor oudere kinderen, mede gelet op hun ontwikkeling, dat zij een bepaalde vrijheid
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behoren te genieten waardoor de ouders juist niet in de gelegenheid zijn bepaalde gedragingen te beletten.  Om te
bepalen of de ouders kan worden verweten de gedraging van het kind niet te hebben belet, moet worden gelet op de
leeftijd en de aard van het kind, de eisen van het dagelijks leven en de leefomstandigheden van de ouders.  Juist
ingeval van door het kind gepleegde zware geweldsmisdrijven blijkt uit de rechtspraak dat de ouders zich veelal kunnen
disculperen.

Vermeldenswaard in dit verband is het initiatief-wetsvoorstel ter verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor
kinderen.  Voorgesteld werd de disculpatiegrond uit lid 2 van art. 6:169 BW te schrappen en de aansprakelijkheid
van ouders te laten gelden voor kinderen tot achttien jaar. De voorgestelde wijziging zou lid 2 van art. 6:169 BW
veranderen van een “foutaansprakelijkheid” voor veertien- en vijftienjarigen in “risicoaansprakelijkheid” voor kinderen in
de leeftijdscategorie van veertien tot achttien jaar. De achtergrond van het wetsvoorstel is dat vooral ingeval van
crimineel gedrag van jongeren van veertien en vijftien jaar, hun ouders zich te gemakkelijk aan aansprakelijkheid
zouden kunnen onttrekken, hetgeen tot gevolg zou hebben dat benadeelden zich voor schadevergoeding meestal
uitsluitend tot het kind zelf kunnen wenden. Het wetsvoorstel sneuvelde echter in 2015 in de Eerste Kamer.  Art. 6:169
BW is dan ook onveranderd gebleven.

Wordt de onderhavige zaak bezien, dan bestaat een reële mogelijkheid dat (de AVP-verzekeraar van) de op grond van
art. 6:169 lid 2 BW aangesproken ouders zich met succes op de tenzij-clausule van deze bepaling kunnen beroepen.
Daarmee zou de moeder van het vermoorde meisje in de verhouding met de veertienjarige dader en diens ouders
aangewezen zijn op eerstgenoemde en diens vermogen. Dat het hof oordeelde dat de ouders geen belang hadden bij
het hoger beroep tegen hun veroordeling door de rechtbank ex art. 6:169 lid 2 BW is wellicht invoelbaar, maar
juridisch moeilijk houdbaar. Een aangesproken partij heeft nu eenmaal belang bij de vaststelling of zij aansprakelijk is
of niet, ongeacht of die partij is verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.  Het lijkt er volgens mij
echter op dat het hof de benadeelde een solvabele debiteur heeft willen bieden. In deze zaak zal de eigen
aansprakelijkheid van het kind ex art. 6:162 BW naar alle waarschijnlijkheid namelijk niet onder de dekking van de
AVP-polis vallen in verband met de opzetclausule en/of wapenclausule. Indien de eigen aansprakelijkheid van het kind
niet door verzekering is gedekt en de ouders zich ook nog eens kunnen disculperen, zal de benadeelde zijn schade
niet of maar moeizaam kunnen verhalen.  Wellicht heeft het hof dit willen voorkomen. Na verwijzing zal moeten blijken
of de ouders zich inderdaad met succes kunnen beroepen op de tenzij-clausule van art. 6:169 lid 2 BW.

 

2.2. De draagplicht tussen ouders en kinderen

Niet uitgesloten kan worden dat het hof niet alleen het slachtoffer een solvabele debiteur heeft willen bieden, maar ook
de last heeft willen verlichten die op het kind drukt in verband met zijn eigen (niet door verzekering gedekte)
aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW.  Wellicht zou het hof in dit verband eveneens gedacht kunnen hebben aan een
last die drukt op de ouders van dit kind, omdat deze in de praktijk wellicht hun zoon zullen helpen de vordering te
voldoen uit hun eigen vermogen.  De uitkering van de AVP-verzekeraar aan het slachtoffer zou de bedoelde last dan
hebben weggenomen. Stel dat de ouders van de dader ex art. 6:169 lid 2 BW aansprakelijk zijn in de onderhavige
zaak (zoals de rechtbank oordeelde en waarvan het hof vond dat de ouders geen belang hadden bij de betwisting
daarvan), dan komt in mijn ogen de rekening echter vermoedelijk alsnog terecht bij het kind. Indien de ex art. 6:169 lid
2 aangesproken ouder zich niet kan disculperen en derhalve naast het kind (art. 6:162 BW) voor de door het kind
aangerichte schade aansprakelijk is, dient immers de vraag naar de onderlinge draagplicht zich aan. In de wet is ter
zake geen bijzondere regeling opgenomen, zodat de algemene art. 6:10, 6:101 en 6:102 van toepassing zijn.
Toepassing hiervan zou ertoe leiden dat de schade moet worden verdeeld al naar gelang de ouder en het kind over en
weer tot de schade hebben bijgedragen. Voor de specifieke relatie ouder-kind wordt als regel aangenomen dat indien
de ouders zich kunnen disculperen, de draagplicht op het kind zelf rust. Ingeval de ouders zich niet kunnen
disculperen, geldt als regel dat de draagplicht op hen rust. Hierop geldt weer een uitzondering indien het kind de
schade opzettelijk heeft veroorzaakt:  in dat geval rust de draagplicht, ondanks dat de ouders ex art. 6:169 lid 2 BW
jegens de benadeelde medeaansprakelijk zijn, op het ex art. 6:162 BW aansprakelijke kind.

Voor de betrokken AVP-verzekeraar is het subrogatieverbod van art. 7:962 lid 3 BW nog relevant. De achtergrond
hiervan is dat het uitoefenen van verhaal op personen met wie de verzekerde een relatie van duurzame aard heeft, niet
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behoort te worden verstoord. Dit subrogatieverbod brengt onder meer mee dat kort gezegd binnen familieverband geen
regres kan worden uitgeoefend. Dit verbod geldt echter niet ingeval van opzet.  Dit zou in de onderhavige zaak
betekenen dat ingeval van mede-aansprakelijkheid van de ouders ex art. 6:169 lid 2 BW, de AVP-verzekeraar de aan
de benadeelde uitgekeerde schadevergoeding in beginsel kan verhalen op hun zoon, de veertienjarige dader.

 

3. Conclusie en afronding

In mijn ogen heeft de Hoge Raad het oordeel van het hof, inhoudende dat de ex art. 6:169 lid 2 BW aangesproken
ouders geen belang hebben bij een beoordeling van hun aansprakelijkheid in hoger beroep, terecht vernietigd. Het
oordeel van het hof laat zien dat bij de beoordeling van aansprakelijkheid binnen gezinsverband, familieverhoudingen
en persoonlijke belangen een complicerende factor kunnen vormen. Overigens zou de kwestie in mijn ogen juridisch
minder complex zijn geweest indien de dader niet veertien, maar dertien jaar oud was geweest ten tijde van de
schadeveroorzaking. Alsdan zou namelijk het regime van art. 6:164 jo. 6:169 lid 1 BW hebben gegolden. Het kind zelf
zou dan niet ex art. 6:162 BW aansprakelijk zijn geweest. Op hem zou dan niet “de last” hebben gerust het slachtoffer
schadeloos te stellen. In plaats van het kind zouden diens ouders aansprakelijk zijn, zónder discussie over eventuele
disculpatie. Voorts is opzettelijke schadeveroorzaking door kinderen tot veertien jaar gedekt onder de AVP, terwijl het
in beginsel logisch voorkomt dat in lijn daarmee schade door wapengebruik door kinderen tot veertien jaar ook onder
de AVP is gedekt. Ook zou ingeval van een dertienjarige dader in deze zaak geen sprake zijn van discussie over
subrogatie, aangezien er in de persoon van de ouders dan maar één aansprakelijke partij zou zijn geweest.

Na verwijzing moet niet alleen beoordeeld worden of de aangesproken ouders ex art. 6:169 lid 2 BW aansprakelijk zijn,
maar ook waarvoor.  Door de moeder van het vermoorde meisje wordt gevorderd een bedrag van afgerond € 2.500,=
inzake verlies arbeidsvermogen en € 50.000,= inzake immateriële schade. Interessant is de vraag of deze
schadeposten (volledig) voor vergoeding in aanmerking komen. Affectieschade komt vandaag de dag namelijk (nog)
niet voor vergoeding in aanmerking,  terwijl op basis van de gepubliceerde uitspraak niet duidelijk is of de moeder van
het vermoorde meisje voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van een shockschadevergoeding (die zowel een
materiële als immateriële component kan bevatten).  Omdat het vermoorde meisje pas enige dagen na de steekpartij
is overleden, is het tot slot niet uitgesloten dat haar moeder op grond van de Johanna Kruidhof-doctrine (verzorging en
verpleging) recht heeft op vergoeding van enige schade.

mr. L. Boersma, advocaat bij De Haan Advocaten & Notarissen te Almere

Voetnoten

1
Zie het A-dossier. Het B-dossier bevat een concept dagvaarding.
2
MvG nr. 15.
3
Vgl. F.T. Oldenhuis, GS Onrechtmatige daad, art. 169 Boek 6 BW, aant. 51.
4
Aldus de inleidende dagvaarding.
5
De formele procespartij is de partij die acteert in de procedure en de beslissingen neemt, de materiële procespartij is
degene die aan de beslissing van de rechter gebonden wordt. Zie Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van het
Nederlands burgerlijk procesrecht, 2015/25; Snijders, Klaassen & Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht,
2011/65.
6
Iets anders is dat het gezag ook het bewind over het vermogen van de minderjarige omvat (art. 1:245 lid 4 BW).
7
Vgl. de cassatiedagvaarding onder 2.3 waarin ook wordt verwezen naar de standaard opzetuitsluiting van het APV
2000-model. Zie ook F.T. Oldenhuis, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Mon. BW B46) 2014/28.
8
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/181-182 (die in 182 vermelden dat wellicht onder omstandigheden een
draagplicht van de niet-aansprakelijke ouder op art. 1:253i e.v. BW kan worden gebaseerd). Zie voorts Oldenhuis,
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Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Mon. BW B46) 2014/31.
9
Hierop wijst ook [verweerster], schriftelijke toelichting nrs. 1.3, 5.5, 5.8 en 5.11.
10
Vgl. Oldenhuis, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Mon. BW B46) 2014/24.3.
11
Het gaat om afgerond € 2.500,= inzake verlies arbeidsvermogen en € 50.000,= inzake smartengeld.
12
Art. 6:169 BW spreekt niet alleen van de “ouders”, maar van degenen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een
kind uitoefenen. Kortheidshalve worden zij in deze bijdrage “ouders” genoemd.
13
Let wel: het gaat alleen om een “als een doen te beschouwen gedraging”.
14
Zie over het systeem van art. 6:169 BW F.T. Oldenhuis, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Mon.
BW nr. B46), Deventer: Kluwer 2014, p. 7-39. Zie voor een recente uitspraak Rb. Den Haag 14 juni 2017,
ECLI:NL:RBDHA:2017:6371, waarin de ouders van hun vierentwintigjarige zoon die het schietincident in Alphen aan
den Rijn veroorzaakte, niet aansprakelijk werden geacht op grond van art. 6:162 BW.
15
Oldenhuis 2014, p. 27 spreekt van 90-95% van de gezinnen.
16
Ook wel de “nieuwe opzetclausule” genoemd, die in 2000 is ingevoerd als reactie op HR 6 november 1998, NJ 1999,
220 (Aegon/Van der Linden). De uitsluiting is hiermee niet langer gekoppeld aan het gevolg, maar aan de gedraging
van verzekerde. Zie art. 7:952 BW.
17
B.M. Paijmans, ‘Wetsvoorstel ter verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor kinderen’, AV&S 2007/9, par.
6.5 (online Kluwer Navigator).
18
De wettelijke uitsluiting zoals geformuleerd in art. 7:952 BW, waarin is bepaald dat de verzekeraar geen schade
uitkeert ingeval van opzettelijk handelen, ziet slechts op opzet van de verzekerde zelf; deze bepaling heeft geen
betrekking op gedragingen van personen voor wier handelen of nalaten de verzekerde het risico draagt.
19
Zie F.T. Oldenhuis & A. Kolder, AV&S 2012/1, p. 15-16 en F.T. Oldenhuis, GS Onrechtmatige daad, art. 6:169 BW,
aant. 53.
20
Parl. gesch. Boek 6, p. 680.
21
Zie bijv. Rb. ’s-Hertogenbosch 3 september 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 (Website); Rb. Amsterdam 25
november 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BL5243 (Brandstichting I) en Rb. Amsterdam 30 januari 2013,
ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0489 (Brandstichting II).
22
Zie reeds HR 26 november 1948, NJ 1949, 149.
23
Zie bijv. Rb. Utrecht 30 januari 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BC3215 (moord door veertienjarige jongen).
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Een vraag die ook nog moet worden beantwoord voor degenen die door de rechtbank aansprakelijk zijn geacht en
geen hoger beroep hebben ingesteld.
34
Kamerstukken 34 257. Inmiddels is – kort gezegd – het wetsvoorstel affectieschade door de Tweede Kamer op 9 mei
2017 met algemene stemmen aangenomen. Wel biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven de mogelijkheid van een
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35
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36
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