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Visie op (de rechtspraak over) de Taxibus-
criteria conform recente klinische 
inzichten

E.F.D. Engelhard*

1 Inleiding

Recente inzichten uit de klinische psychologie bieden interessante mate-
rie voor de uitleg en verdere ontwikkeling van de aansprakelijkheid voor 
shockschade ingevolge het zogenoemde Taxibus-arrest,1 zo heb ik onlangs 
betoogd in een interdisciplinaire analyse met mijn zus, klinisch psycholoog 
en traumadeskundige.2 In de onderhavige bijdrage zullen de belangrijkste 
bevindingen van deze eerdere analyse worden gerecapituleerd (par. 4) en 
zal worden nagegaan wat de betekenis hiervan is bij de verdere ontwik-
keling van de Taxibus-criteria (par. 5).3 Maar eerst zal ik in paragraaf 2 de 
Taxibus-criteria in herinnering brengen en op punten van onduidelijkheid 
wijzen onder dit regime (waarop ik mijn visie zal geven), en aan de hand 
van een rechtspraakanalyse in paragraaf 3 laten zien hoe deze criteria in 
de rechtspraak worden uitgelegd, toegepast en verder tot ontwikkeling zijn 
gekomen.
De rechtspraakanalyse vergt enig ‘out of the box’-denken, omdat gelijkelijk, 
tezamen en door elkaar heen zowel naar de civiele rechtspraak wordt ver-
wezen alsook naar strafrechtelijke uitspraken over de vordering van shock-
slachtoffers die zich hebben gevoegd als benadeelde partij. Van een mate-
rieelrechtelijk onderscheid tussen straf- en civiele zaken is geen sprake; 
ook in strafzaken wordt de vordering van de benadeelde partij beoordeeld 
op basis van toepassing van het civiele recht. In de doctrine blijven shock-
schade-uitspraken in strafzaken desondanks zwaar onderbelicht, wellicht 

* Esther Engelhard is als universitair hoofddocent werkzaam op het gebied van aansprake-
lijkheidsrecht en schade bij het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.

1 HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 m.nt. JBMV (Taxibus-arrest). In het navolgende zal ik kort 
de casus en belangrijkste rechtsoverwegingen van dit arrest weergeven.

2 E.F.D. Engelhard & I.M. Engelhard, Schokschade, gepubliceerd in het onlangs verschenen 
Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechte-
lijke leerstukken, onder redactie van W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 2008, p. 227-244.

3 Voor de inhoud van de onderhavige bijdrage draag uitsluitend ik de volledige verantwoor-
delijkheid.
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omdat ze veelal tot niet-ontvankelijkverklaringen leiden.4 Dit betreur ik, 
omdat zich ook bij shockclaims in strafzaken, ondanks de dan (veronder-
stelde) ‘eenvoudige aard’ van de vordering, interessante ontwikkelingen 
voordoen. Sterker nog, verreweg het grootste deel van de gerechtelijke 
shockschadeclaims die op een toepassing van de Taxibus-criteria berusten, 
is (uitsluitend) kenbaar uit strafrechtelijke uitspraken. Die uitspraken laten 
dus feitelijk het potentiële toepassingsbereik van de Taxibus-criteria zien 
en ook hoe deze criteria, voor zover het wel tot een inhoudelijk rechtsoor-
deel komt, door de strafrechter worden uitgelegd en toegepast. Wel is het 
zo, dat voor de ontvankelijkheid van de vordering van de benadeelde partij 
nodig is dat deze ‘van eenvoudige aard’ is, ik noemde dit al kort. Dit kan 
de strafuitspraak ‘kleuren’. Bijvoorbeeld in de zin dat de strafrechter min-
der geneigd kan zijn om, voorafgaand aan de beoordeling van de vraag 
of sprake is van ‘geestelijk’ letsel of een medisch erkend ziektebeeld (deze 
criteria komen hierna nog aan de orde), een deskundige te horen. Ik zal 
dergelijke eigenaardigheden wél afzonderlijk, als zijnde inherent aan het 
strafkarakter van het dossier en de uitspraak (en in zoverre civielrechtelijk 
minder relevant), aan de orde stellen.
Verder merk ik nog op dat ‘shockschade’ (hierna gebruik ik als synoniem ook 
wel de term traumaschade) een algemene, vrij vage juridische term is. Hier-
onder wordt alle schade verstaan die verband houdt met een emotionele 
schok als gevolg van de confrontatie met een ongeval of ander incident.5 
Preciezer gesteld, betreft het de vermogens- en immateriële schade die ver-
band houdt met psychisch letsel dat zich door zo’n schok heeft ontwikkeld. 
Indien in het kader van een shockschadeclaim van een concreet ziektebeeld 
of een concrete stoornis wordt gerept,6 dan gaat het veelal om een post-
traumatische stressstoornis, kortweg PTSS, of om aan PTSS gerelateerde 

4 In HR 15 april 2003, NJ 2003, 364 overweegt de Hoge Raad dat shockclaims van het type 
dat in die zaak aan de orde is (naasten van vermoord kind), in strafprocedures niet-ont-
vankelijk zijn. Herhaald in HR 3 juli 2007, LJN BA5624, r.o. 4.4 (Neergestoken dochter), zie 
Concl., nr. 5.16 en onder andere Rb. Dordrecht 25 april 2008, LJN BD0620, r.o. 7.2. Toch zijn 
er latere uitspraken waarin bij deze claims voorschotten worden toegewezen, ook op het 
smartengeld, of waarin ze vanwege het ontbreken van een deskundigenverklaring niet-
ontvankelijk worden verklaard, bijv. Rb. Roermond 29 augustus 2007, LJN BB2547 (Moord), 
r.o. 12. Shockclaims van geweldslachtoffers worden vaker zelf afgedaan, onder andere Rb. 
Groningen 16 februari 2006, LJN AV1893 (Poging tot verstikking middels kunstgebit).

5 Vgl. onder andere Rb. Middelburg 25 juni 2003, LJN AH9234, r.o. 2.4: de ‘psychosociale stress 
als gevolg van de rechtstreekse betrokkenheid bij het overlijden van vader na een verkeers-
ongeval’.

6 In iets meer dan 25% van de in het kader van deze bijdrage bestudeerde shockuitspraken in 
strafzaken gebeurt dat niet, hetgeen ongetwijfeld verband houdt met de korte voegings-
termijnen en/of het (naar huidig recht nog geldende) ontvankelijkheidsvereiste dat de vor-
dering ‘eenvoudig van aard’ is.

VRA_1_2008_5.indd.indd   21 28-7-2008   16:32:43

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2008 / 1    

22

klachten.7 De klinische inzichten waaraan in deze bijdrage wordt gerefe-
reerd, zijn dan ook ontleend aan PTSS-studies. PTSS is een angststoornis 
(een patroon van specifieke angstsymptomen) die zich van andere stoornis-
sen onderscheidt doordat de symptomen klinisch worden geacht door een 
‘traumatische ervaring’ te zijn veroorzaakt. Wil hiervan sprake zijn, dan is 
volgens de huidige, vierde editie uit 1994 van hét psychiatrische handboek 
van diagnostiek, de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders IV 
(DSM-IV), nodig dat

‘de betrokkene heeft ondervonden, getuige is geweest van of werd 
geconfronteerd met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of 
dreigende dood of een ernstige verwonding met zich bracht, of die 
een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van betrokkene of 
van anderen’,

waarop de betrokkene heeft gereageerd met ‘intense angst, hulpeloosheid 
of afschuw’.8

2 De Taxibuscriteria

2.1 Juridische moeilijkheden voor shockslachtoffers

Shockschadeclaims, die ik nu verder zal toespitsen op vorderingen tot ver-
goeding van de aan PTSS gerelateerde schade, zijn rechtens in beginsel niet 
anders dan andere letselschadevorderingen. Als de aansprakelijkheid van 
de schadeveroorzaker vaststaat, dan heeft het shockslachtoffer, binnen de 
grenzen van afdeling 6.1.10 BW (schadevergoedingsrecht), recht op vergoe-
ding. Maar de algemene aansprakelijkheids- en schadevergoedings regels 
werpen voor shockslachtoffers, vanwege de bijzondere aard van hun schade 
en vooral ook de totstandkoming daarvan, substantiële drempels op. Zo 
dreigen er bij toepassing van de algemene regels moeilijkheden te ontstaan 
in het kader van het relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW), het criterium ‘op 
andere wijze dan door lichamelijk letsel in zijn persoon zijn aangetast’ (art. 
6:106 sub b slot BW) en de niet vergoedbaarheid van affectieschade. Het 

7 Voor zover shockschadeclaims al in het kader van de gerechtelijke procedure met klinische 
klachten zijn onderbouwd, berust het merendeel (mede) op PTSS c.q. PTSS-klachten. Meer 
uitzonderlijk berust de claim op een andere angststoornis of depressie, zie bijv. Hof Leeu-
warden 8 mei 2002, NJ 2003, 233, r.o. 21 resp. HR 10 april 2007, NJ 2007, 223 (Neergeschoten 
dochter sterft in armen moeder).

8 American Psychological Association (APA), Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders IV (DSM IV), Washington, DC: APA 1994 (vrije vertaling, EE).
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Taxibus-arrest biedt op deze punten meer duidelijkheid voor shockslachtof-
fers.

2.2 Het gaat om de slachtoffers met (uitsluitend) secundaire 
shockschade

Voor ik aan de desbetreffende rechtsoverweging van de Hoge Raad en de 
criteria die daaruit kunnen worden afgeleid (de Taxibus-criteria) toekom, 
past een opmerking. De categorisch-typische moeilijkheden bij toepassing 
van het relativiteitsvereiste en de niet vergoedbaarheid van affectieschade 
doen zich namelijk eigenlijk alleen voor bij een – in mijn visie – juridisch 
specifieke deelcategorie van gevallen, de ‘secundaire shockschade’. Laat ik 
duidelijker zijn en nu eerst een (juridisch, niet klinisch!) onderscheid maken 
tussen verschillende typen shockschade. Ik onderscheid tussen:
1. primaire shockschade: dat wil zeggen dat de PTSS (uitsluitend) lijkt te zijn 

ontstaan, doordat het slachtoffer zélf fysiek letsel (evt. een miskraam)9 
opliep of met zulk letsel of de dood werd bedreigd door de gebeurtenis 
waarvoor de gedaagde aansprakelijk wordt gesteld;

2. primaire en secundaire shockschade: dat wil zeggen dat de PTSS is ont-
staan, doordat het slachtoffer bij blootstelling aan de gebeurtenis werd 
geconfronteerd met eigen fysiek letsel of de dreiging daarvan en ook 
met (de dreiging van) letsel of de dood van een ander;

3. (uitsluitend) secundaire shockschade: dat wil zeggen dat de PTSS alleen 
is ontstaan, doordat het slachtoffer ermee werd geconfronteerd dat de 
ánder bij die gebeurtenis gewond is geraakt en/of is overleden.

Ad 1 Primaire shockschade
Voor slachtoffers die onder de eerste deelcategorie vallen, wier PTSS is ont-
staan doordat ze zelf bij het ongeval gewond raakten of dreigden te raken, 
zijn er geen categorische moeilijkheden, vergeleken met andere ( psychische) 
letselschadeclaims. De verwonding of het dreigen verwond te raken, impli-
ceert feitelijk gezien veelal dat het slachtoffer zelf fysiek ter plaatse aanwe-
zig was en ‘dus’ door de geschonden norm wordt beschermd. Als de schade-
veroorzaker een rood verkeerslicht heeft genegeerd, dan kunnen verkeers-
deelnemers die daardoor fysiek gewond zijn geraakt, aan de aldus geschon-
den verkeersnorm veelal bescherming ontlenen. Als ze in verband met hun 
fysieke letsel psychische klachten of stoornissen ontwikkelen, dan moet 
ook die schade – materieel en immaterieel – worden vergoed. Niet nodig is 
daarvoor dat sprake is van een PTSS, ook vage, niet diagnosticeerbare klach-
ten kunnen recht geven op smartengeld.

9 Rb. Maastricht 18 oktober 2006, LJN AZ0717 (Ongeboren kind overlijdt tijdens baring).
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Hooguit kun je stellen dat voor de slachtoffers binnen deze eerste groep die 
niet daadwerkelijk gewond zijn geraakt, maar wel – naar hun beleving – 
dreigden gewond te raken,10 een extra beperking geldt ten aanzien van het 
recht op smartengeld. Het slachtoffer moet dan, op de voet van artikel 6:106 
sub b BW, bij het ontbreken van enig fysiek letsel als oorzaak van het leed, 
‘op andere wijze in zijn persoon aangetast zijn’. Hieronder valt ook geeste-
lijk letsel, doch daarvan is volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad ‘in 
het algemeen pas sprake bij een in de psychiatrie erkend ziektebeeld’.11 Ter 
onderbouwing van het vereiste ziektebeeld wordt in deze gevallen veel-
vuldig verwezen naar PTSS of PTSS-klachten.12 Overigens lijkt het erop dat 
ook reeds de diagnose dat het slachtoffer enkel erkende symptomen heeft, 
zoals PTSS-klachten, hiervoor kan volstaan. De vraag of de claim verband 
houdt met (de beleving van) dreigend letsel dan wel (mede) met fysiek let-
sel, is dus alleen van betekenis voor slachtoffers met niet diagnosticeerbare, 
althans niet medisch erkende klachten. Deze deelcategorie heeft als het bij 
dreiging is gebleven, in beginsel geen recht op smartengeld, terwijl dit, als 
men lichamelijk letsel oploopt, wel kan worden toegewezen.

Ad 2 Primaire én secundaire shockschade
Er zijn ook slachtoffers wier PTSS-klachten zowel zijn ontstaan doordat ze 
zelf fysiek letsel opliepen en/of bedreigd werden, alsook door de confron-
tatie met de verwonding of het overlijden van een ander. Denk aan het 
trauma dat iemand opliep doordat hij samen met andere slachtoffers werd 
gegijzeld, waarbij sommigen mensen werden gedood. Zulke claims kunnen 
goed slagen, zolang de PTSS-klachten maar mede zijn veroorzaakt door de 
eigen fysieke of mentale bedreigingen waaraan men blootstond.
Een (ander) voorbeeld hiervan biedt de Utrechtse NS-zaak. Een NS-hoofdcon-
ducteur vorderde, na zo’n tien keer eerder met dodelijke ongevallen en suï-
cides, agressie en geweld te zijn geconfronteerd, schadevergoeding van zijn 
werkgever, NS Reizigers (NSR) wegens PTSS-gerelateerde inkomensschade 
en immateriële schade.13 Hoewel een grof spuugincident de aanleiding was 
voor het ontstaan van zijn PTSS, was dit zeker niet de enige oorzaak. De oor-
zaak lag bij een opeenstapeling van gebeurtenissen waarvoor NSR aanspra-
kelijk was; bij één van die gebeurtenissen was de conducteur neergestoken. 
Hij beriep zich erop dat NSR haar zorgplicht jegens hem had verzaakt (art. 

10 Niet beslissend lijkt of eisers zich in de ‘zone of danger’ hebben bevonden en dus objectief 
levensgevaar hebben gelopen, vgl. Rb. Amsterdam 19 juli 2007, LJN AA6551, r.o. 6 (Bijlmer-
ramp).

11 Zie HR 10 april 2007, NJ 2007, 223 (Neergeschoten dochter sterft in armen moeder).
12 Hoewel bepaalde PTSS-symptomen (met name herbelevingen en prikkelbaarheid) kort na 

een trauma veel voorkomen, komt de stoornis niet veel voor, zie Engelhard & Engelhard 
2008, par. 3.1.

13 Rb. Utrecht 2 mei 2007, LJN BA4348 (Hoofdconducteur/NS Reizigers).
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7:658 BW) door onvoldoende maatregelen te treffen ter preventie van deze 
incidenten en tot nazorg. Dat een deel van zijn ervaringen eruit bestond dat 
hij zag hoe derden gewond raakten of overleden, compliceerde de zaak niet 
wezenlijk.14 De confrontatie met suïcides waren maar een klein deel van 
de claim; die werd hoofdzakelijk onderbouwd door eigen letsel, dreigingen 
van geweld, vandalisme en andere agressie-uitingen.

Ad 3 (Uitsluitend) secundaire shockschade
De échte juridische complicaties – klinisch ligt dit anders (zie par. 4) – doen 
zich eigenlijk alleen voor bij de traumaslachtoffers die uitsluitend tot de 
derde categorie behoren, de groep met – wat ik maar noem – secundaire 
shockschade: shockschade die niet zijn oorzaak vindt in (angst voor) eigen 
letsel. Denk aan naasten, medepassagiers of toevallige passanten die moe-
ten toezien of aanhoren hoe een dierbare gewond raakt of overlijdt of die dit 
later vernemen. Bekend is de kwestie Van der Heijden/Holland,15 waarbij een 
moeder, die zelf geen substantiële schade had, PTSS opliep van het moeten 
missen van haar dochter, die op de achterbank van haar auto gewond was 
geraakt (en later overleed). En uiteraard ook de Taxibus-zaak zelf,16 waarin 
de eiseres haar overleden kind op straat had aangetroffen nadat de schedel 
van het kind was overreden door een taxibus.17 Het WA-risico is bij deze wei-
nig afgebakende groep slachtoffers bijzonder onzeker, nu binnen de grenzen 
van de DSM-IV-definitie iedereen langs deze weg PTSS kan oplopen (beken-
den, maar ook onbekenden van het ongevalslachtoffer, buiten de ‘physical 
zone of danger’). Daardoor zou het risico bestaan van een ‘floodgate’ van 
claims (met de hieraan inherente nadelige gevolgen voor de betaalbaarheid 
van het systeem, stijgende kosten van gerechtelijke procedures e.d.).18 De 
Hoge Raad beteugelt dit risico enigszins: geen recht op schadevergoeding 
bestaat voor de hevige schok die ontstaat door de confrontatie met het ver-
lies van het kind. ‘Affectieschade’ van naasten die tevens shockschade is, 
zoals in de genoemde Van der Heijden/Holland-zaak, wordt dus niet ver-
goed, ook niet als het kind letsel heeft opgelopen.19 Laat ik preciezer zijn: 
geen plaats is er voor schadevergoeding als de PTSS zijn oorzaak vindt in het 
verlies van het kind of in het verlies van fysieke en/of mentale vermogens 
van het kind. Naast wetstechnische redenen – het beperkte, gesloten karak-
ter van het wettelijke systeem van vergoeding bij personenschade (thans: 

14 Rb. Utrecht 2 mei 2007, LJN BA4348 (Hoofdconducteur/NS Reizigers), zie r.o. 4.20-22.
15 HR 8 april 1983, NJ 1984, 717 m.nt. CJHB (Van der Heijden/Holland).
16 HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 m.nt. JBMV (Taxibus-arrest). Vgl. ook par. 2.3, waar uit-

voeriger op (de casus van) dit arrest wordt ingegaan.
17 Zie A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon, Nij-

megen: Ars Aequi Libri 2002, nr. 111.
18 A.J. Verheij, Shockschade, NJB 1999, p. 1409.
19 HR 8 april 1983, NJ 1984, 717 m.nt. CJHB (Van der Heijden/Holland). 
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art. 6:107 en 108 BW) – wijst de Hoge Raad erop dat het wel toe kennen van 
vergoeding voor affectieschade zou leiden tot een (ongewenste) commer-
cialisering van leed en tot ‘onsmakelijke’ procedures.20

Er ligt een wetsvoorstel Affectieschade, maar onduidelijk is nog wat dit 
precies zal betekenen voor slachtoffers met affectieschade die, wat ik maar 
noem, psychopathologische vormen aanneemt, zoals PTSS.21 Ik wil in dit 
verband mijn verwachting uitspreken dat er, als het wetsvoorstel Affectie-
schade wordt aangenomen, claims zullen ontstaan waarin aanvullende 
schadevergoeding wordt gevorderd voor rouwprocessen die psychopatho-
logische vormen aannemen, ook buiten het PTSS-veld. Volgens een in dit 
verband interessante ontwikkeling in de klinische psychologie, waarop ik 
bij toeval stuitte, wordt namelijk overwogen om naast de PTSS ook ‘gecom-
pliceerde rouwverwerking’ als zelfstandig ziektebeeld (stoornis) te onder-
kennen. Ook in gerenommeerde publicaties zijn enkele hartgrondige plei-
dooien te vinden voor het opnemen van Complicated Grief (CG), en de daar-
aan gerelateerde symptomen, in de komende DSM-V-editie.22 Ongetwijfeld 
zal dit op termijn, indien het wetsvoorstel Affectieschade kracht van wet 
krijgt, tot nieuwe claims leiden, die strekken tot een hogere schadevergoe-
ding dan het beoogde wettelijke standaardbedrag.

Voor deze slachtoffers, met secundaire shockschade, waartoe ik mij nu ver-
der zal beperken, geldt dat ze wél vergoeding kunnen vorderen voor geeste-
lijk letsel indien dit rechtstreeks is ontstaan door de gruwelijke omstandig-
heden van het ongeval zélf. De schok moet dan het gevolg zijn van de wijze 
waarop hij met het letsel of overlijden van de derde werd geconfronteerd 
(en dus niet van het emotionele verlies van of de emotionele betrokkenheid 
bij deze derde). Aan zulke shockschadeclaims staat het besloten wettelijke 
systeem van de vergoeding van personenschade niet in de weg. Uiter-

20 HR 8 april 1983, NJ 1984, 717 m.nt. CJHB (Van der Heijden/Holland). Zie voor de wetstech-
nische redenen naar het huidige recht: HR 8 september 2000, LJN AA7041 (Baby Joost), r.o. 
2.19.

21 Zie par. 5.5. Dit wetsvoorstel, dat een vaste kring naasten (ouders, kinderen, echtgenoten, 
geregistreerd partners en een halfopen restcategorie) bij ernstig letsel of overlijden recht 
biedt op € 10.000, ligt in afwachting van een WODC-onderzoek tijdelijk in de diepvries 
(aldus de MvT bij het wetsvoorstel inzake de Justitiebegroting, Kamerstukken II 2007/08,  
31 200, hoofdstuk VI, nr. 2, p. 188). De minister van Justitie verwacht dat het per 1 januari 
2009 al in werking zal kunnen treden (t.a.p., p. 201). Zie echter voor de fundamentele dis-
cussie voorafgaand aan deze ‘bevriezing’, Kamerstukken II 2006/07, 28 781, nr. 13 en daar-
over E.F.D. Engelhard, AV&S 2007, p. 14-28.

22 Zie onder andere M. Stroebe, M. van Son, W. Stroebe, R. Kleber, H. Schut & Jan den Bout, 
On the classification and diagnosis of pathological grief, Clinical Psychology Review 2000, 
p. 57-75 en W.G. Lichtenthal, D.G. Cruess & H.G. Prigerson, A case for establishing compli-
cated grief as a distinct mental disorder in DSM-V, Clinical Psychological Review 2004, 
p. 637-662.
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aard moet dan echter wel ook vaststaan dat jegens het traumaslachtoffer 
onrechtmatig is gehandeld. Dit kan zoals gezegd tot relativiteitsvragen 
leiden, indien het traumaslachtoffer zich ten tijde van het schadevoorval 
niet in de ongevalsituatie bevond, zoals het geval was in de Taxibus-zaak. 
Hij kan dan veelal geen directe bescherming ontlenen aan de geschonden 
norm (zie art. 6:163 BW). In het Taxibus-arrest formuleert de Hoge Raad ech-
ter een bijzondere relativiteitsnorm ter bescherming van slachtoffers met 
secundaire shockschade.

2.3 Het Taxibusarrest betreft gevallen van (uitsluitend) 
secundaire shockschade

Illustratief is de al kort aangehaalde casus van de Taxibus-zaak zelf. Zoals 
gesteld, gaat de zaak over de vordering tot vergoeding van (onder meer) PTSS-
schade van een vrouw die haar kind op straat heeft aangetroffen, nadat het 
meisje door een taxibus was aangereden. De vrouw is daarbij, toen ze het 
hoofdje van het kind wilde draaien met haar hand in de schedel van het 
kind beland en is op die wijze geconfronteerd met het overleden zijn van 
het kind. De gedaagde, de chauffeur van de taxibus, is reeds strafrechtelijk 
veroordeeld voor zijn verkeersfout, die de oorzaak was van de aanrijding: 
de man had nagelaten in zijn spiegel te kijken voordat hij achteruitreed. Hij 
betwist in de onderhavige civiele procedure echter dat deze onrechtmatige 
daad strekt tot bescherming van niet-verkeersdeelnemers, zoals de moeder 
in kwestie.
De Hoge Raad doet een verrassende uitspraak: hij formuleert een bijzondere 
relativiteitsnorm voor het recht op schadevergoeding van slachtoffers die 
getraumatiseerd raken doordat ze worden geconfronteerd met het onge-
val van een ander (hiervoor aangeduid als secundaire shockschade). Bij de 
schending van een verkeers- of veiligheidsnorm worden zij door die norm 
beschermd indien (r.o. 3.4):

‘door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie 
met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok wordt 
teweeggebracht, waaruit geestelijk letsel voortvloeit, wat zich in 
het bijzonder zal kunnen voordoen indien iemand tot wie de aldus 
getroffene in een nauwe affectieve relatie staat, bij het ongeval is 
gedood of gewond’.

Indien hiervan sprake is, dan heeft het slachtoffer ‘in het algemeen’ tevens 
recht op smartengeld, mits hij ‘een in de psychiatrie erkend ziektebeeld’ 
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heeft.23 Slechts het deel van de schade (therapiekosten, inkomensschade, 
leed, enzovoort) dat betrekking heeft op de confrontatie met de omstan-
digheden waaronder het letsel of overlijden van de ander plaatsvond, geeft 
recht op schadevergoeding.

2.4 De Taxibuscriteria

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat de Hoge Raad een zestal aspecten 
relevant acht voor de vergoeding van shockschade die het gevolg is van het 
letsel of overlijden van derden. Ze kunnen worden beschouwd als de criteria 
aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of secundaire shockschade 
recht geeft op schadevergoeding, de Taxibus-criteria. Deze criteria zijn 
geformuleerd voor het geval waarin wordt betwist dat het shockslachtoffer 
bescherming kan ontlenen aan de door de veroorzaker geschonden norm.24 
De geschonden norm strekt mede tot bescherming van het traumaslachtof-
fer, indien:
1. sprake is van de schending van een verkeers- of veiligheidsnorm,
2. de eiser het ongeval heeft waargenomen of ‘direct’ met de ernstige 

gevolgen ervan is geconfronteerd, en
3. dit bij hem tot een ‘hevige emotionele schok’ heeft geleid,
4. waaruit psychisch letsel voortvloeit.

Verder merkt de Hoge Raad hierbij nog op dat:
5. dit zich in het bijzonder zal voordoen indien de eiser een nauwe affec-

tieve relatie heeft met de betrokkene, en dat
6. eventuele ‘affectieschade’ niet wordt vergoed.

Hoe worden deze criteria nu in de rechtspraak uitgelegd, toegepast en ver-
der vormgegeven? Om hier een goed beeld van te krijgen, heb ik zeventig 
gepubliceerde shockuitspraken bestudeerd.25 In de volgende paragraaf zul-
len de resultaten daarvan, gerelateerd aan de afzonderlijke criteria, worden 
weergegeven.

23 HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 m.nt. JBMV (Taxibus-arrest), r.o. 3.4.
24 De betrokken rechtsoverweging (r.o. 3.4) geeft de Hoge Raad uitdrukkelijk in het kader van 

het relativiteitsverweer in de zin van art. 6:163 BW.
25 Het gaat om alle via de databank rechtspraak.nl tot de sluitingsdatum 30 april 2008, via 

de zoektermen ‘shockschade’, ‘schokschade’, ‘schok’ en ‘geestelijk letsel’, kenbare shockuit-
spraken die sinds 1 januari 2000 door lagere instanties respectievelijk de Hoge Raad zijn 
gedaan. Het leek me voor een juiste beeldvorming (ervan uitgaande dat het Taxibus-arrest 
moet worden gezien in het licht van de toenmalige stand van de lagere rechtspraak) van 
belang ook te kijken naar nog voor het Taxibus-arrest gedane uitspraken (uit 2000 en 
2001).
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3 Uitleg en toepassing van de Taxibuscriteria

3.1 Criterium 1: schending van een verkeers of veiligheidsnorm

De Hoge Raad beperkt zijn uitspraak in het Taxibus-arrest tot gevallen 
waarin door de schadeveroorzaker een verkeers- of veiligheidsnorm is over-
treden. Ik heb dit daarom als het eerste criterium voor vergoeding onder 
het Taxibus-regime aangemerkt. Maar hoewel het begrip ‘verkeers- of vei-
ligheidsnorm’ in het letselschaderecht wel vaker worden gebruikt (bijvoor-
beeld in het kader van art. 6:98 BW), is lang niet duidelijk wat daaronder 
moet worden verstaan.
Het begrip ‘Verkeersnorm’ ziet op geschreven of ongeschreven verkeers-
regels,26 maar het begrip ‘veiligheidsnorm’ is minder helder: wanneer is er 
eigenlijk sprake van de schending van zo’n norm? Zo kan veiligheid bijvoor-
beeld in objectieve zin of louter subjectief (een beschermd gevoel) worden 
verstaan. Ik ga ervan uit dat met de term veiligheidsnormen in het Taxi-
bus-arrest een objectief gevaarzettend handelen wordt bedoeld (dat ligt 
het dichtst aan tegen verkeersfout in die casus), zoals de niet-naleving van 
veiligheidsinstructies voor machines, apparaten, medische hulpmiddelen, 
medicijnen en dergelijke. Denk verder aan bouwveiligheidsvoorschriften en 
andere normen die administratief worden gehandhaafd, normen die straf-
rechtelijk worden gesanctioneerd (zoals normen die andermans lijfbehoud 
en eigendom moeten waarborgen) en aan bepaalde vormen van zelfregule-
ring (medische voorschriften en dergelijke). Maar vallen er ook normschen-
dingen buiten de sfeer van (dreigende) fysieke of materiële schade onder? 
Kan bijvoorbeeld ook het gebrek aan nazorg van werknemers die aan ingrij-
pend lijden van anderen worden blootgesteld, worden aangemerkt als de 
schending van een veiligheidsnorm? Indien ‘veiligheid’ als een soort waar-
borg wordt verstaan van alles wat mensen dierbaar is (woongenot, privacy, 
psychisch welbevinden, enz.), dan levert vrijwel elk verwijt dat men een 
ander kan maken, de schending op van een veiligheidsnorm. Zo ver zal het 
dus wellicht niet gaan.27 Maar heeft de Hoge Raad met het begrip ‘veilig-
heidsnorm’ dan wellicht alleen normen ter bescherming van de fysieke 
integriteit op het oog gehad? Wat leert de lagere rechtspraak hierover?

26 Hier werd in de kwestie Vilt ook de desbetreffende overtreding van een algemene strafbe-
paling mee gelijk gesteld, Hof Den Bosch 5 februari 2008, LJN BC4848, r.o. 4.14 (zie ook JA 
2008, 44 m.nt. R. Rijnhout).

27 Uit het Taxibus-arrest en Hof Den Bosch 5 februari 2008, LJN BC4848 (Vilt-zaak), r.o. 4.16, 
kan indirect worden afgeleid dat de schending van het recht van family life, zoals bedoeld 
in art. 8 EVRM, in elk geval niet als een ‘veiligheidsnorm’ (in deze ruime zin) wordt aange-
merkt. Ook bij Rb. Rotterdam 17 juli 2007, LJN BB9792, r.o. 4.3 wordt een shockclaim wegens 
verstoring van het gezinsleven van de vrouw en kinderen van een arbeidsongeschikt 
geraakte werknemer om die reden afgewezen.
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Uit de lagere rechtspraak ontstaat om te beginnen het beeld dat gerechte-
lijke shockschadeclaims zich voor het merendeel voordoen bij strafzaken 
over geweldsdelicten; ongetwijfeld worden juist die zaken relatief weinig 
buitengerechtelijk afgewikkeld (en misschien ook vaker ter publicatie aan 
databanken aangeboden). In een aantal strafzaken komen veiligheids-
normen ter bescherming van de fysieke integriteit voor: naasten van een 
slachtoffer van een geweldsmisdrijf vorderen vergoeding voor de als gevolg 
van deze normschending opgelopen shockschade.28 Maar ook bijvoorbeeld 
de inschattingsfout van een waarnemend huisarts om de echtgenoot van 
eiseres niet te laten opnemen, ondanks dat diens omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, waarna hij overlijdt, kan een schending van een veilig-
heidsnorm opleveren.29 De rechtspraak blijft hoofdzakelijk beperkt tot de 
sfeer van (dreigend) fysiek letsel of overlijden van derden.30 Zo hebben de 
overige shockschadeclaims onder het Taxibus-regime veelal betrekking op 
(andere) medische ‘missers’, verkeersongevallen, waarbij sommige zaken 
dan trouwens toch ook wel weer strafrechtelijk van aard zijn, arbeids-
ongevallen en grootschalige(r) rampen.31

3.2 Criterium 2: waarneming van ongeval/directe confrontatie met 
ernstige gevolgen

Hét onderscheidende criterium van het Taxibus-arrest is dat het slachtof-
fer het ongeval zelf moet hebben waargenomen of direct moet zijn gecon-
fronteerd met de gevolgen ervan. Vooral de ‘directe confrontatie’-eis is inge-
wikkeld: die dwingt rechters ertoe om tot een gemotiveerde afbakening 
te komen van de traumatische ervaringen die door de geschonden norm 
worden beschermd. Dit criterium leidt in strafzaken dan ook veelal tot een 
niet-ontvankelijkverklaring van het shockschadedeel van de vordering (de 
begrafeniskosten, het niet-shockgerelateerde deel, worden veelal wel direct 

28 Onder andere Rb. Arnhem 16 april 2008, LJN BC9632 (Confrontatie met moord via de 
media).

29 De weduwe vordert vergoeding voor haar shockschade, maar de Hoge Raad komt aan een 
oordeel hierover niet toe; HR 19 maart 2004, LJN AO1299 (Omkeringsregel bij medische 
fout). 

30 Schending van het recht van family life biedt ouders met shockschade door (de confrontatie 
met) het verlies van hun kind, geen recht op schadevergoeding; Hof Den Bosch 5 februari 
2008, LJN BC4848 (Vilt-zaak), r.o. 4.16.

31 Om een impressie te geven: in het kader van de bijdrage ‘Schokschade’ in het al aange-
haalde Gedrag en Privaatrecht, telde ik sinds 1 januari 2002 28 gepubliceerde shockzaken 
tegenover ‘slechts’ 9 verkeerszaken (waarvan er een aantal strafrechtelijk was), 3 medische 
shockzaken en slechts een paar werkplek- en rampenzaken.
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toegewezen).32 Een groot aantal van de niet-ontvankelijke vorderingen lijkt 
trouwens vervolgens niet meer in de vorm van een civiele (gerechtelijke!) 
procedure terug te komen.33 In de gevallen waarin het wel tot een inhou-
delijk oordeel komt, wordt er veelal van uitgegaan, en wordt ook soms uit-
drukkelijk overwogen, dat alleen in zeer ernstige gevallen aan de ‘directe 
confrontatie’-eis kan worden voldaan.34 Wat precies binnen of buiten de 
grenzen valt van een ‘directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het 
ongeval’, is nog onduidelijk. Dit zal zich dus verder moeten uitkristalliseren. 
Aangenomen wordt wel dat dit criterium vraagt dat de eiser, net als in de 
Taxibus-casus, met de fysieke gevolgen van het ongeval (de directe ‘after-
math’) werd geconfronteerd, zoals het gekwetste lichaam van het ongeval-
slachtoffer, bloed, sirenes en dergelijke.35 Het in overleden toestand aantref-
fen van een familielid, zonder dat de eiser hier enige bijzondere bijkomende 
omstandigheden bij aanvoert, lijkt niet voldoende.36

Een verdergaande uitleg van de ‘directe confrontatie’-eis biedt de recente 
uitspraak van de Rechtbank Arnhem naar aanleiding van de mediabe-
kende moordzaak Maja B.37 Het betreft de shockschadeclaim van de ouders 
van Maja, die tijdens een autoritje door drie mannen is gewurgd, waarna 
haar stoffelijk overschot door de daders is verbrand. De daders zijn hiervoor 
strafrechtelijk veroordeeld. De ouders vorderen schadevergoeding voor het 
feit dat ze via de media en de strafprocedures (opnieuw) met deze gruwelijke 
omstandigheden zijn geconfronteerd en stellen verder dat ze hun dochter, 
nu zij door de verbranding onherkenbaar is geraakt, niet hebben kunnen 
identificeren. Gedaagden betwisten dat sprake is van een ‘directe confron-
tatie met de ernstige gevolgen van de gebeurtenis’: de ouders hebben noch 
het misdrijf zelf gezien, noch zagen zij het lichaam van Maja, juist omdat 
het te ernstig verminkt was. De rechtbank is echter van oordeel ‘dat aan de 
mate van rechtstreeksheid van de confrontatie minder strenge eisen dienen 

32 Aldus voor shockclaims van nabestaanden bij moord onder andere Hof Den Haag 18 maart 
2003, LJN AF6456 (Man snijdt vrouw keel door na beëindiging van hun kortstondige rela-
tie); Rb. Rotterdam 27 april 2005, LJN AT4777 (Ouders van Nienke K in Schiedamse park-
moord). In HR 15 april 2003, NJ 2003, 364 overweegt de Hoge Raad in nog algemener termen 
dat shockschadeclaims van ouders wier kind is vermoord, in de strafprocedure niet-ont-
vankelijk zijn. In navolging hiervan ook Rb. Amsterdam 13 december 2007, LJN BC0076, r.o. 
7 (Overval La Nuit) en Rb. Dordrecht 25 april 2008, LJN BD0620, r.o. 7.2 (Verkeersongeval).

33 Ik heb hiertoe alleen gezocht naar via rechtspraak.nl kenbare civiele uitspraken.
34 Aldus onder andere Rb. Roermond 12 mei 2004, AP1094 (Koolmonoxidevergiftiging).
35 A. Ales, Ruim vijf jaar na het Taxibus arrest, PIV-Bulletin 2007, p. 7-13 (met verwijzingen).
36 Met die woorden wijst Rb. Roermond 12 mei 2004, AP1094 (Koolmonoxidevergiftiging) de 

claim ex art. 6:185 BW af, van familieleden die slachtoffers van een koolmonoxidevergif-
tiging dood thuis hebben aangetroffen. De eisers hebben noch hun geestelijk letsel onder-
bouwd, noch ‘bijzondere bijkomende omstandigheden’ aangevoerd omtrent de confronta-
tie. ‘Het enkele aantreffen van de overledenen, zoals in casu uit de stukken valt af te leiden, 
is daartoe onvoldoende’ (r.o. 5.10).

37 Rb. Arnhem 16 april 2008, LJN BC9632 (Confrontatie met moord via de media).
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te worden gesteld naarmate de normschending ernstiger is’. De rechtbank 
benadrukt de bijzondere ernst van het gedrag van de daders. Maja is niets-
vermoedend bij hen in de auto gestapt, waarna zij met voorbedachten rade 
is gewurgd met handen en een touw, na een doodstrijd van mogelijk een 
halfuur is haar lichaam weggevoerd, met benzine overgoten en verbrand. 
De PTSS-claim van de ouders wordt daarom toch, hoewel van een directe 
confrontatie geen sprake was, toegewezen.38

Dat de ernst van de norm bepalend is voor de vereiste mate van directheid 
van de confrontatie, werd echter eerder verworpen door het Hof Den Bosch 
in de (ook vrij bekende) kwestie van de dodelijke achtervolging van jonge-
ren in Vilt.39 Voor de ouders in deze zaak gold ook weer, net als in de Arn-
hemse zaak, dat ze volgens de heersende visie niet werden beschermd door 
de geschonden norm (het plegen van doodslag in een verkeerssituatie). Ook 
al was hun psychisch leed voor de dader, in het licht van diens opzet voor-
zienbaar. Anders dan in die laatste zaak beriepen de ouders zich hier niet 
mede op de confrontatie met de zaak door de media-aandacht of de lopende 
strafprocedures. Maar ze beriepen zich er wel op dat de opzet van één van de 
daders (die strafrechtelijk was veroordeeld als medepleger van de doodslag) 
ruimte bood voor het stellen van minder zware eisen aan de ‘directe con-
frontatie’-eis. Het hof gaat daar echter, anders dan de Arnhemse rechtbank 
inzake Maja B, niet in mee. Het Taxibus-arrest biedt geen oplossing, aange-
zien volgens het hof niet aan de ‘directe confrontatie’-eis is voldaan. Voor 
minder zware eisen in geval van opzet is geen ruimte ‘zo lang het in de wet 
verankerde restrictieve stelsel voor vergoeding van schade aan nabestaan-
den door de wetgever niet is gewijzigd’.40 De ‘Bossche’ benadering ligt bij de 
huidige stand van zaken in de rede en past denk ik ook beter bij de (vermoe-
delijke) intentie van de Hoge Raad. Het spreken in termen van een ‘directe’ 
confrontatie met de ‘ernstige gevolgen van het ongeval’ lijkt nu juist te zijn 
bedoeld om trauma door het horen zeggen uit te sluiten. Puur op de inhoud 
en het resultaat heeft de ‘Arnhemse’ benadering echter wel mijn voorkeur, 
zie paragraaf 5.2.

3.3 Criteria 3 en 4: een hevige emotionele schok met daaruit 
ontstaan psychisch letsel

De Hoge Raad stelt in het Taxibus-arrest verder dat de waarneming of con-
frontatie tot een ‘hevige emotionele schok’ moet hebben geleid, waaruit psy-
chisch letsel voortvloeit in de vorm van een medisch erkend ziektebeeld.

38 Rb. Arnhem 16 april 2008, LJN BC9632, r.o. 4.11.
39 Hof Den Bosch 5 februari 2008, LJN BC4848, JA 2008, 44 m.nt. R. Rijnhout (Vilt-zaak).
40 Idem, r.o. 4.14.4.
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Het oordeel of een ervaring ‘traumatisch’ is en samenhangt met geeste-
lijk letsel vergt klinische expertise. Ook dit brengt mee dat shockclaims 
in strafzaken veelal niet-ontvankelijk zijn. Tot voor kort werd bij ernstige 
misdrijven in strafzaken ook wel zonder deskundigenverklaring, alleen 
aan de hand van de beschrijvingen in het dossier van de ervaring van het 
slachtoffer, vastgesteld dat sprake was van geestelijk letsel,41 of specifieker: 
PTSS.42 Dat er sprake was van geestelijk letsel, werd dan bijvoorbeeld als 
een ‘feit van algemene bekendheid’ beschouwd43 of werd uit de redelijk-
heid afgeleid.44 Dit nu zal ongetwijfeld zijn oorzaak vinden in het feit dat de 
desbetreffende vorderingen in het kader van een strafprocedure moesten 
worden beoordeeld. Zoals ik al aangaf, kan het gegeven dat de vordering 
niet ‘eenvoudig van aard’ is immers, naar huidig recht, een grond zijn voor 
niet-ontvankelijkheid (art. 361 lid 3 Sv).
Een voorbeeld van dit rechterlijke vaststellen van trauma in strafzaken is de 
shockschadezaak van een vader die ‘zijn dochter levenloos, in gedeeltelijk 
ontklede toestand, badend in het bloed als gevolg van zeer vele steekletsels’ 
in de woonkamer had aangetroffen. Aannemelijk was geworden dat hij een 
nauwe emotionele band met zijn dochter had én dat het opstellen van een 
psychiatrisch rapport voor hem te belastend zou zijn. De aanwezigheid van 
geestelijk letsel achtte het hof echter ‘evident’ op grond van zijn slachtof-
ferverklaring, het feit dat hij onder behandeling was bij een zorginstelling 
en de verklaring van de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige dat hij door 
‘flashbacks’ moest verhuizen. Ook liet het hof het beeld meewegen dat het 
zichzelf had kunnen vormen, mede op grond van foto’s in het dossier, van 
de omstandigheden waaronder de man zijn dochter had aangetroffen. Dit 
alles maakte geestelijk letsel bij de vader volgens het hof zo aannemelijk 
dat het, zonder rapportage, alvast een deel van de vordering zelf toewees. 
Slechts voor het restant werd de zaak naar de civiele rechter doorverwezen.
Volgens de strafkamer van de Hoge Raad gaf het hof hiermee echter onvol-
doende blijk te hebben onderzocht of er aan het vereiste van geestelijk letsel 

41 Zie onder andere Rb. Middelburg 25 juni 2003, LJN AH9234, r.o. 2.4.
42 In vrijwel alle bestudeerde strafrechtelijke uitspraken wordt niet van enig concreet ziekte-

beeld of een concrete stoornis gerept. Daarentegen wordt PTSS in – op twee na – alle bestu-
deerde verkeerszaken opgevoerd en de desbetreffende twee zaken zijn wederom strafza-
ken.

43 Vgl. Rb. Den Haag 9 januari 2002, LJN AE4371 waar het verweer dat deskundigenverklarin-
gen ontbraken over de vraag of er sprake was van geestelijk letsel, wordt verworpen, aan-
gezien het ‘van algemene bekendheid’ is ‘dat de confrontatie van ouders met hun bij een 
ongeval waar zij ook zelf bij betrokken zijn, ter plaatse overleden 3-jarige kind, geestelijk 
letsel oplevert’.

44 Zie Hof Den Bosch 3 oktober 2003, LJN AL6195 waar het aanwezig zijn van geestelijk letsel 
na waarneming van de moord op eisers vrouw en dochter, wordt afgeleid uit ‘redelijkheid’ 
en het feit dat eiser zich onder geestelijke behandeling heeft moeten stellen.
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was voldaan en was de claim alsnog niet-ontvankelijk.45 Ook in een andere 
zaak besliste de Hoge Raad dat het oordeel dat sprake is van geestelijk letsel, 
noodzaakt tot nader klinisch onderzoek.46

3.4 Criterium 5: eerder shock bij een nauwe affectieve relatie met 
de betrokkene

In het Taxibus-arrest stelt de Hoge Raad dat de hevige schok zich met name 
zal kunnen voordoen indien het traumaslachtoffer een nauwe affectieve 
band had met het ongevalslachtoffer.47 In de lagere rechtspraak worden ook 
andere omstandigheden genoemd die aannemelijk maken dat sprake is 
van een hevige schok.
Deze (rechterlijk vastgestelde) aannemelijkheid blijkt procedureel van 
belang te kunnen zijn. Zo kan de rechter op grond daarvan, zelfs als bijvoor-
beeld is vastgesteld dat de klachten van het traumaslachtoffer ten minste 
mede verband houden met het rouwproces, ‘slachtoffers in de gelegenheid 
stellen (alsnog) verklaringen van hun behandelaar in het geding te bren-
gen’.48 Op die manier werd bijvoorbeeld de shockzaak tegemoetgetreden van 
een tienjarig kind wier moeder voor haar ogen ernstig gewond was geraakt 
(en daar later aan was bezweken). Het kind had tijdens de procedure ver-
klaard dat zij haar moeder vreselijk mist en daarmee (onbedoeld) dat sprake 
was van – niet verhaalbare – ‘affectieschade’. De rechtbank noemt het ech-
ter aannemelijk, mede gelet op de confrontatie en de jeugdige leeftijd van 
het kind, dat tevens sprake is van een hevige schok en geestelijk letsel en 
stelt partijen in de gelegenheid dit te bewijzen aan de hand van een deskun-
digenrapportage.49

3.5 Criterium 6: affectieschade wordt niet vergoed

Het zesde criterium dat de Hoge Raad in het Taxibus-arrest noemt, is dat bij 
de berekening van de schade rekening moet worden gehouden met even-
tuele affectieschade. Dit komt hierop neer dat (shock)schade die verband 
houdt met het verlies van het ongevalslachtoffer of van diens fysieke of 

45 HR 3 juli 2007, NJ 2007, 413, r.o. 4.3.
46 HR 10 april 2007, NJ 2007, 223 (Neergeschoten dochter sterft in armen moeder).
47 Idem onder andere Hof Leeuwarden 8 mei 2002, NJ 2003, 233, r.o. 20, overwegend dat shock-

schade (hier: een zware depressieve storing) ‘zich met name kan voordoen indien sprake 
is van een nauwe (affectieve) band met degene die door het ongeval is gedood of gewond 
geraakt’.

48 Aldus Rb. Den Bosch 5 februari 2003, LJN AF3886, r.o. 4.21, in een shockschadezaak van kin-
deren en de echtgenoot van een vrouw die door de echtgenoot van haar dochter is ver-
moord.

49 Rb. Haarlem 23 juli 2002, LJN AE6438, r.o. 5.6.
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mentale vermogens, niet wordt vergoed.50 Een uitzondering geldt, zoals ik 
in het verleden meermaals opmerkte,51 voor opzettelijk veroorzaakte affec-
tieschade (en ander opzettelijk veroorzaakt leed). Die komt wél voor vergoe-
ding in aanmerking, artikel 6:162 BW jo. artikel 6:106 sub a BW. Daarvan 
is echter niet gauw sprake. Het bekende voorbeeld is de schadeclaim van 
de vrouw wier ex-echtgenoot hun zoontje ombracht met het oogmerk haar 
te kwetsen.52 Hiervan kan niet worden gesproken als de (voorwaardelijke) 
opzet uitsluitend gericht was op het toebrengen van letsel bij het primaire 
slachtoffer. Er is dan niet voldaan aan het vereiste dat de opzet (ook) jegens 
de eiser was gericht; dat lot viel de ouders ten deel die hadden vernomen 
dat hun kinderen waren omgekomen door een fatale achtervolging, in de 
al genoemde Vilt-zaak.53 Ook de ouders van het meisje in de Schiedamse 
parkmoord-zaak beriepen zich er tevergeefs op dat van opzettelijk veroor-
zaakt leed sprake was, doordat de dader jarenlang over de toedracht had 
gezwegen.54 De (strafkamer van de) rechtbank verwierp deze claim op de 
grond dat de daardoor berokkende schade, ‘mede gelet op het verankerd zijn 
van het zwijgrecht in ons strafrecht’, in onvoldoende causaal verband stond 
tot de moord.55

Afgezien van deze bijzondere gevallen onder artikel 6:106 sub a, bestaat 
er alleen recht op schadevergoeding voor het ‘leed dat veroorzaakt wordt 
door het geestelijke letsel als gevolg van de schokkende confrontatie met 
de ontstaanswijze en/of de gevolgen van het ongeval zelf’. In gerechtelijke 
procedures wordt soms, lang niet altijd,56 aan een getuige-deskundige (psy-
chiater en/of psycholoog) gevraagd om aan te geven hoe beide vormen van 
schade zich tot elkaar verhouden. Welk deel van de schade houdt verband 
met affectieschade en welk deel van de schade is traumagerelateerd? Maar 
deskundigen onthouden zich veelal van een oordeel hierover, aangezien 
dit onderscheid klinisch niet wordt gemaakt; zie hierover uitvoeriger para-
graaf 4.5. De verhouding tussen shockschade en affectieschade van trau-
maslachtoffers wordt (uiteindelijk) dan ook veelal ‘naar redelijkheid’ vast-

50 Zie par. 2.2.
51 E.F.D. Engelhard, NTBR 2002, p. 77-79 en mijn proefschrift Regres, Deventer, 2003, p. 280 en 

380.
52 HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 216 (R/Van de W).
53 Hof Den Bosch 5 februari 2008, LJN BC4848 (Vilt-zaak), r.o. 4.12.
54 Rb. Rotterdam 27 april 2005, LJN AT4777 (Schiedamse parkmoord).
55 Zie Rb. Rotterdam 27 april 2005, LJN AT4777 (Schiedamse parkmoord), r.o. 10.3.
56 Zie bijv. Rb. Haarlem 23 juli 2002, LJN AE6438 (Dochter ziet moeder zwaar gewond), r.o. 5.9. 

De rechtbank acht zich voldoende voorgelicht, en nader onderzoek niet in het belang van 
het kind en schat daarom zelf de verdeling. Van de gevorderde € 35.000 wordt in verband 
met affectieschade slechts € 25.000 toegewezen.
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gesteld.57 Daarbij wordt ruiterlijk erkend dat ‘vaststellingen als deze steeds 
een, in hoge mate, arbitrair karakter hebben’.58 Lichte weerzin klinkt soms 
door, tegen het moeten doen van zulke uitspraken.59 Uit de rechtspraak 
blijkt dat deze vaststelling ‘naar redelijkheid’ vrij frequent resulteert in een 
50/50-verdeling.60 Zo had het Hof Leeuwarden te oordelen over de claim 
van een moeder in verband met de aanrijding waarbij haar vijftienjarige 
dochter was overleden, die in een elektronische rolstoel reed. Zij had het 
ongeval horen gebeuren en was snel daarna ter plaatse gekomen. Volgens 
de gedaagde zou haar geestelijk letsel (onder andere een zware depressie) 
mede het gevolg zijn van de nauwe moeder/dochter-relatie. Beide partijen 
vonden een deskundigenopdracht om het percentage shockschade te bepa-
len onmogelijk en onwenselijk. Het hof ging hierin mee en kwam tot een 
50/50-verdeling voor de materiële schade. De immateriële schade werd 
‘naar billijkheid’ vastgesteld op € 20.000.61

Wat overigens opvalt, is dat bij de berekening van de vermogensschade, zoals 
therapiekosten, met de affectieschade in sommige zaken helemaal geen 
rekening wordt gehouden. Affectieschade wordt dan louter gezien als een 
smartengeldkwestie. Dat is niet juist; de wetstechnische argumenten tegen 
vergoeding van affectieschade (zie par. 2.2) hebben nu juist primair betrek-
king op vermogensschade.62 Zowel de in verband met de rouwverwerking 
gemaakte therapiekosten, inkomensschade, enzovoort, als de immateriële 
component (depressieve gevoelens, verdriet), zijn dus niet verhaalbaar.

57 Rb. Amsterdam 19 juli 2000, LJN AA6551, r.o. 7.1.3; Hof Leeuwarden 8 mei 2002, NJ 2002, 
233, r.o. 25; Rb. Haarlem 23 juli 2007, LJN AE6438, r.o. 5.5; Rb. Middelburg 25 juni 2003, LJN 
AH9234, r.o. 2.4.

58 In die woorden Rb. Haarlem 23 juli 2007, LJN AE6438, r.o. 5.9: een kind had als tienjarige 
gezien hoe haar moeder gewond en bekneld in het autowrak op hulp moest wachten en 
nadien is overleden. De rechtbank moest beoordelen in welke mate ‘normale’ leeftijd- en 
persoonlijkheidskenmerken, het overlijden en genoemde ervaring hadden bijgedragen 
aan de klachten van het kind. Dat resulteerde in een toewijzing van € 25.000 smartengeld 
(in plaats van de gevorderde € 35.000).

59 Vgl. het oordeel van Rb. Maastricht 18 oktober 2006, LJN AZ0717 (Ongeboren kind overlijdt 
tijdens baring), r.o. 6.5.3: moeder en kind waren ten tijde van het overlijden nog één (art. 
1:2 BW), ‘hetgeen volgens de rechtbank tevens meebrengt dat het schadebedrag niet kan 
worden geminderd wegens affectieschade’.

60 Aldus Rb. Amsterdam 19 juli 2000, LJN AA6551, r.o. 7.1.3; Hof Leeuwarden 8 mei 2002, NJ 
2002, 233, r.o. 25; Rb. Middelburg 25 juni 2003, LJN AH9234, r.o. 2.4 en Rb. Den Bosch 22 juni 
2006, LJN AX9125, r.o. 2.6, 2.7 en 2.9.

61 Hof Leeuwarden 8 mei 2002, NJ 2002, 233, r.o. 25. Overigens paste het hof in deze zaak bij 
het niet-shockgerelateerde deel van de claim tevens, dit kan het verwarrend maken, de 
zogenoemde 50%-regel toe uit het arrest Iza/Vrerink.

62 Zo ook reeds E.F.D. Engelhard, NTBR 2002, p. 77-79.
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4 Beschouwing van de Taxibuscriteria vanuit 
klinisch oogpunt

4.1 Inleiding: inzichten uit de klinische psychologie

Zoals ik hierna zal laten zien, legt de rechtspraak hiermee met betrekking 
tot de wijze waarop de PTSS-symptomen (of ander shockgerelateerd letsel) 
moeten zijn ontstaan, iets strengere criteria aan dan volgens recente klini-
sche inzichten het geval is. In paragraaf 5 zal dan worden ingegaan op de 
vraag in hoeverre dat wenselijk is en zo nee, hoe dat het dan wél moet.
Daarop vooruitlopend stel ik voorop dat het recht wat mij betreft aan over-
tuigingskracht en objectiviteit wint als het op de desbetreffende punten zo 
veel mogelijk aansluit bij de huidige inzichten uit de klinische psychologie. 
Rechtscriteria of regels voor de vergoeding van PTSS-schade die niet of moei-
lijk verenigbaar zijn met die inzichten en daardoor in de rechtspraktijk niet 
hanteerbaar zijn, vragen om een bijzondere legitimatie.63 Zoals ik aangaf, 
leidt het moeten vaststellen van de verhouding tussen ongevalgerelateerde 
en affectiegerelateerde PTSS-schade, zoals de Hoge Raad in dit laatste Taxi-
bus-criterium voorschrijft, in de praktijk tot moeilijkheden, nu dit onder-
scheid klinisch niet kan worden gemaakt. De rechter is hiervoor uitsluitend 
op ‘de’ redelijkheid aangewezen en dit leidt tot (normatieve) vaststellingen 
die een in hoge mate arbitrair karakter hebben.64 Maar deze toetssteen kan 
ook worden toegepast op de overige vijf Taxibus-criteria. Die moeten dan 
zo veel mogelijk aansluiten bij de klinische inzichten met betrekking tot 
de oorzaken, de incidentie en/of de wijze van totstandkoming van PTSS. 
Volgens de eerste twee Taxibus-criteria bijvoorbeeld moet, gecomprimeerd 
weergegeven, sprake zijn van een PTSS die is ontstaan door de confrontatie 
met het ongeval. In hoeverre komt dat overeen met de kennis van de psy-
chologie over de oorzaken van PTSS? Worden door de ‘directe confrontatie’-
eis groepen PTSS-slachtoffers uitgesloten wier trauma naar klinische maat-
staven eveneens door het ongeval van anderen is ontstaan?
Hierna zullen de zes Taxibus-criteria achtereenvolgens tegen het licht van 
recente klinische studies worden gehouden. De desbetreffende informatie 
is merendeels ontleend aan een interdisciplinaire analyse, die ik in de inlei-

63 Vgl. in die zin voor gedragsnormen I. Giesen, Handle with Care! De waarschuwingsplicht 
in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2005, p. 96: ‘[E]en gedragsnorm die vanuit de psychologie niet hanteerbaar is – omdat daar-
uit blijkt dat aan die norm feitelijk niet te voldoen is – zou wat mij betreft niet als juridi-
sche gedragsnorm mogen worden gebruikt, tenzij er zwaarwegende redenen van norma-
tieve aard zouden bestaan die dat eventueel anders zouden kunnen maken.’

64 In deze laatste negen woorden ook Rb. Haarlem 23 juli 2002, LJN AE6438 (Dochter ziet moe-
der zwaar gewond), r.o. 5.9 (zie ook reeds par. 3.5).
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ding noemde.65 De weergave van die analyse in de navolgende paragrafen 
valt uitsluitend onder mijn eigen verantwoordelijkheid. Hierop voortbou-
wend zal in paragraaf 5 worden ingegaan op de betekenis van deze informa-
tie voor de verdere ontwikkeling van de shock- (en affectieschade)regels.

4.2 Taxibuscriteria 1 en 2 en klinische inzichten over PTSS
oorzaken

Aanvankelijk werd PTSS in verband gebracht met gebeurtenissen waarbij 
het PTSS-slachtoffer zelf bedreigd werd of lichamelijk letsel opliep, zoals 
geweldsmisdrijven, ongelukken, rampen en seksueel misbruik. Latere 
onder zoeken hebben aangetoond dat een soortgelijke stoornis ook, zoals de 
Hoge Raad in het Taxibus-arrest veronderstelt, kan volgen op het waarne-
men van het ongeluk van een ander (bijv. de machinist die ziet dat iemand 
voor de trein springt of de getuigen van een ernstig verkeersongeluk) of de 
directe gevolgen daarvan (zoals in de Taxibus-casus).66

Onderzoek laat echter zien dat PTSS óók kan volgen op een verbale overdracht 
van onverwachte en dramatische informatie over een ongeval (of misdrijf). 
Bijvoorbeeld het vernemen dat een dierbare plotseling is overleden, dat 
een kind is vermoord of dat een familielid het slachtoffer was van seksueel 
geweld. De incidentie van PTSS is bij het vernemen van de plotselinge dood 
van een dierbare zelfs beduidend groter (14,3%) dan bij het zien dat iemand 
gedood wordt of ernstig gewond raakt (7,3%).67 Toch komen PTSS-slachtof-
fers er in het schaderecht, zoals ik liet zien, bij een uitsluitend verbale over-
dracht armzalig vanaf. Vooropgesteld moet worden dat ik uiteraard niet wil 
uitsluiten dat slachtoffers die bericht krijgen dat een naaste is overleden, 
een actie hebben jegens degene die dit nieuws brengt. Denk aan het geval 
waarin een arts aan de verkeerde familieleden meedeelt dat de patiënt is 
overleden of een situatie als de zaak ‘Vader Versluis’.68 Maar nodig is dan dat 
de geschonden norm (het zorg dragen voor een zorgvuldige informatiever-
strekking) strekt tot de bescherming van de desbetreffende familieleden 
met shockschade.69 De bijzondere relativiteitsnorm van het Taxibus-arrest 
biedt geen uitkomst, nu die beperkt is tot (zo lees ik het arrest, zie par. 3.3) 
schendingen van verkeers- of veiligheidsnormen. Bovendien betwijfel ik of 

65 Zie noot 2.
66 Engelhard & Engelhard 2008, par. 3.1.
67 Zie Engelhard & Engelhard 2008, par. 3.1 (met verwijzingen).
68 HR 2 november 1979, NJ 1980, 77 m.nt. GJS (Vader Versluis).
69 PTSS-slachtoffers met, wat ik noemde, primaire shockschade (trauma omdat ze moeten 

vrezen voor hun eigen lijfbehoud) kunnen de arts die hun ten onrechte meedeelt dat ze een 
terminale ziekte hebben (denk aan door elkaar geraakte medische onderzoeksresultaten), 
dan wel de media op beroepsfouten aanspreken. De facto lijkt me dan minder snel sprake 
te zijn van relativiteitsmoeilijkheden.
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de shockschade van bijvoorbeeld de vrouw die per abuis wordt verteld dat 
ze weduwe is geworden en die van die mededeling PTSS-klachten oploopt, 
niet veeleer ook affectieschade betreft.
Als het slachtoffer met secundaire PTSS-schade enkel ontstaan door een 
(juiste) verbale overdracht zich echter tot degene wendt die een verkeers- of 
veiligheidsnorm heeft geschonden, dan stuit de claim af op de ‘directe con-
frontatie’-eis uit het Taxibus-arrest. Dat wordt althans veelal aangenomen; 
ik wees in dit verband al op de claim van de ouders in de Vilt-zaak (waarin 
de dader de confrontatie met de moord via de media werd verweten).70 
Tegen deze uitspraak is naar verluid cassatieberoep ingesteld, dus hopelijk 
kan de Hoge Raad in de toekomst op dit punt meer duidelijkheid bieden. De 
hiervoor ook al genoemde uitspraak van de Rechtbank Arnhem met betrek-
king tot de shockzaak van de ouders van Maja B biedt echter wat mij betreft 
een vanuit klinisch én maatschappelijk oogpunt (zie ook par. 5.1) verreweg 
bevredigender resultaat. Maar deze benadering, waarbij de ernst van de 
norm ertoe kan leiden dat de shockschade ook bij indirecte confrontaties 
wordt vergoed, wijkt, nogmaals, af van de uitleg die in de rechtspraak (en 
doctrine) aan de confrontatie-eis wordt gegeven.71

De conclusie luidt dat het criterium ‘waarneming van het ongeval of directe 
confrontatie met de ernstige gevolgen’, indien wordt uitgegaan van de 
maatstaven uit de klinische psychologie, met het oog op de gevallen van 
verbale overdracht te beperkt is. Niet verklaarbaar is, vanuit deze discipline, 
dat juist deze slachtoffers (waarvan de PTSS-incidentie zoals gezegd relatief 
groot is) niet wordt vergoed.72 In paragraaf 5.2 zal ik ingaan op de vraag naar 
de juridische betekenis die hieraan kan worden verbonden.

4.3 Criterium 3 en 4 versus de recente inzichten over de 
totstandkoming van PTSS

Wordt PTSS naar maatstaven van de psychologie daadwerkelijk veroorzaakt 
door een hevige emotionele schok waaruit dan geestelijk letsel voortvloeit, 
zoals de Hoge Raad in het Taxibus-arrest aanneemt? Uit klinische studies 
blijkt dat subjectieve mate van angst of ervaren dreiging inderdaad veel 
betere voorspellers van PTSS-symptomen zijn dan objectieve maten van 
gevaar.73 Mensen die tijdens of vlak na een traumatische gebeurtenis geen 

70 Zie par. 3.2.
71 Zie par. 3.2.
72 Waarbij ik aanteken dat ik in de lagere rechtspraak enkele gevallen tegenkwam waarin 

PTSS-slachtoffers die buiten de beschermende reikwijdte van het Taxibus-arrest vielen, 
terecht of onterecht, stelden hun behandeling vroegtijdig te hebben beëindigd in verband 
met de daardoor onverhaalbare therapiekosten.

73 M.L. Bowman, Individual differences in posttraumatic stress: problems with the DSM-IV 
model, Canadian Journal of Psychiatry 1999, p. 21-33.
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intense angst, hulpeloosheid of afschuw ervaren, ontwikkelen meestal 
geen PTSS.74

Maar uit verschillende onderzoeksresultaten blijkt dat de ‘hevige schok’ 
niet noodzakelijk is voor het krijgen van PTSS. Zo zijn er studies waarbij som-
mige mensen tijdens of kort na een geweldsmisdrijf geen intense angst, 
maar schaamte of woede ervaren, en toch ernstige PTSS-klachten ontwik-
kelen. Ook blijkt dat bewusteloosheid tijdens een ongeval, het ontstaan van 
PTSS niet voorkómt. PTSS kwam drie maanden na een ongeval juist veel 
vaker voor bij slachtoffers die tijdens het ongeval buiten bewustzijn waren 
geraakt dan bij slachtoffers die dat niet waren.75 Zelfs patiënten die ernstig 
hersenletsel oplopen bij een ongeluk en geen enkele bewuste herinnering 
van het ongeluk hebben, kunnen toch ernstige PTSS-symptomen ontwik-
kelen.76 Een verklaring hiervoor is dat zij details van het ongeluk hebben 
gehoord of gelezen en op basis daarvan een herinnering aan het ongeluk 
hebben gecreëerd. Zulke herinneringen kunnen herbelevingen en nacht-
merries teweegbrengen.
De conclusie hieruit is dat PTSS-symptomen kunnen ontstaan zonder dat er 
sprake is van een hevige emotionele schok tijdens of vlak na een ongeval of 
misdrijf. De rechtsoverweging in het Taxibus-arrest, waarin de Hoge Raad 
dit element wel nadrukkelijk noemt, is naar klinische maatstaven dus te 
beperkt (althans zij getuigt van een verouderde visie op het construct van 
PTSS). Daarbij merk ik wel op, dat waar de Hoge Raad van een ‘hevige schok’ 
spreekt, deze termen mogelijk niet in dezelfde zin worden verstaan als de 
betekenis daarvan in de aangehaalde studies (die uitgaan van de subjec-
tieve beleving). Hoe dan ook, er is vanuit klinisch oogpunt veel voor te zeg-
gen om de bescherming van het Taxibus-arrest óók te laten gelden indien 
wel sprake is van PTSS, terwijl niet van een hevige schok in klinische zin 
kan worden gesproken.

4.4 Criterium 5: eerder shock bij een nauwe affectieve relatie?

Over het vijfde Taxibus-criterium, waarin de Hoge Raad stelt dat shock-
schade vooral ontstaat als het slachtoffer een nauwe affectieve relatie 
heeft met direct bij het ongeval betrokkenen, kan ik kort(er) zijn. Dit is in 
overeenstemming met bevindingen vanuit de klinische psychologie.77 Wel 
moet hierbij worden benadrukt dat PTSS eveneens kan voorkomen bij men-
sen die zien dat een onbekende gewond raakt of overlijdt. Uit studies blijkt 
namelijk dat PTSS niet alleen ontstaat na de directe waarneming van (de 

74 Zie hierover Engelhard & Engelhard 2008, par. 3.2.
75 Idem, met verwijzingen.
76 Idem, met verwijzingen.
77 Zie Engelhard & Engelhard 2008, par. 3.1.
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gevolgen van) een schokkende gebeurtenis die een dierbare meemaakt of 
na het vernemen dat hiervan sprake is. Het ontstaat ook na het waarnemen 
van het ongeluk van een onbekende, dus buiten de affectieve relatie.78 De 
totale ingrijpendheid van de gebeurtenis lijkt voor het krijgen van PTSS eer-
der bepalend te zijn dan het enkele gegeven van de nauwe emotionele band 
met de daarbij betrokkenen.
Bij dit criterium uit het Taxibus-arrest past daarom voorzichtigheid; PTSS 
komt net zo goed voor bij mensen die zien dat een onbekende gewond raakt 
of overlijdt. Zoals in paragraaf 3.4 werd gezien, wordt de nauwe emotionele 
band tussen het traumaslachtoffer en het ongevalslachtoffer in rechterlijke 
uitspraken soms genoemd als een aanwijzing dat sprake is van geestelijk 
letsel. De rechter stelt het traumaslachtoffer dan alsnog in staat met des-
kundigenbewijs te komen. Daar is niks mis mee, maar voorzichtigheid past 
alleen wel bij contraire redeneringen: het ontbreken van een affectieve 
relatie kan niet als een indicator worden aangemerkt dat geestelijk letsel 
onvoldoende aannemelijk is (waarna dan een deskundigenoordeel zou 
kunnen uitblijven). Wanneer vaststaat dat sprake is van PTSS, dan heeft het 
traumaslachtoffer immers, naaste of niet, recht op schadevergoeding. Het 
is aan de klinisch deskundige om te beoordelen of sprake is van een erkend 
ziektebeeld en wat de ‘impact’ van de affectieve relatie daarop is geweest.

4.5 Criterium 6: affectieschade wordt niet vergoed

Ten slotte is er de vraag of op basis van klinisch onderzoek kan worden 
vastgesteld in hoeverre PTSS verband houdt met de schokkende omstandig-
heden van een ongeval (ongevalgerelateerde PTSS-klachten) dan wel met 
de gevolgen van het overlijden (zgn. affectieschade).79

In de literatuur wordt al jaren gewezen op de praktische problemen bij 
het vaststellen van deze verhouding.80 In verschillende procedures verkla-
ren klinisch deskundigen, ik wees hier al op, dat het vaststellen van deze 
verhouding ‘gelet op de huidige stand van de psychiatrische wetenschap 
onmogelijk is’.81 In een aantal zaken onthouden deskundigen zich dan ook 

78 Idem, par. 4.2.
79 Zie de rechterlijke uitspraken vermeld in de voetnoten hierna, en vgl. ook Rb. Den Bosch 

5 februari 2003, LJN AF3886, r.o. 4.15, waar op basis van de verklaring van de psychothe-
rapeute in een moordzaak wordt geoordeeld dat de confrontatie van eiser met de aanslag 
op zijn eigen leven en het leven van zijn omgebrachte echtgenote ‘zo nauw met elkaar zijn 
verweven dat zij niet van elkaar gescheiden kunnen worden’.

80 Zie onder juristen de kritiek van Verheij 2002, p. 136-138, binnen de kring van verzekeraars 
Ales 2007, p. 9 en in medische kring W. van Tilburg, Affectieschade, shockschade en com-
pensatie: de visie van een psychiater, VR 2004, p. 7-12.

81 Zie par. 3.5 en onder andere Rb. Middelburg 25 juni 2003, LJN AH9234, r.o. 2.1. Bij eiser 1 werd 
in deze zaak overigens PTSS vastgesteld, doch bij eiser 2 iets anders: een aanpassingsstoor-
nis (voor beiden in een eindtoestand).
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van een dergelijk oordeel, met als argument dat dit vanuit klinisch oogpunt 
niet kan worden gegeven. Zoals ik eerder aangaf, komt de rechter dan nogal 
eens tot een 50/50-verdeling.

5 Conclusie: lessen voor verdere ontwikkeling van het 
shockschaderecht?

Wat kan uit het voorgaande worden geconcludeerd voor de vergoeding van 
shockschade?

5.1 Onverteerbare resultaten …

Vooropgesteld moet worden, dat vraagtekens kunnen worden geplaatst 
bij de categorische wijze waarop PTSS-slachtoffers met secundaire shock-
schade, los van hun concrete trauma-ervaring of de aard van de geschonden 
norm, terughoudender worden behandeld dan degenen wier shockschade 
voortkomt uit eigen letsel of de dreiging van letsel. Dat leidt tot moeilijk uit 
te leggen resultaten. Te denken valt aan familieleden wier kind, zonder dat 
ze erbij waren (of dat ze bij de directe nasleep waren), door een gruwelijk 
misdrijf is omgebracht en waarbij dit tot secundaire shockschade leidt. Zij 
hebben jegens de dader geen recht op vergoeding, omdat dan niet aan de 
Taxibus-criteria is voldaan. Zoals ik liet zien, blijft in de lagere rechtspraak 
menig geval van opzettelijke levensberoving vermogensrechtelijk zonder 
sancties om de enkele reden dat het traumaslachtoffer niet met de primaire 
gevolgen, maar ‘slechts’ met de uiteindelijke schade werd geconfronteerd. 
De meest ingrijpende (namelijk opzettelijke, achterbakse) schending van 
de meest ingrijpende norm, respect voor het leven, blijft zo zonder noe-
menswaardige gevolgen. Slechts de begrafenis- en eventueel therapiekos-
ten worden eventueel, uit ‘coulance’, vergoed. Het wetsvoorstel Affectie-
schade brengt hierin, in de huidige vorm, wat mij betreft geen verbetering, 
aangezien ook daarin niet lijkt te worden gedifferentieerd al naar gelang 
de geschonden gedragsnorm ernstiger is. De kinderarts die onder hoge 
werkdruk een kunstfout maakt met fatale afloop, betaalt hetzelfde als de 
dader die opzettelijk een meisje van vijf verkracht, ombrengt en daarna 
haar lichaam verbrandt. Zijn deze fouten, van arts en van de pleger van de 
genoemde misdrijven, maatschappelijk werkelijk gelijk?
Dat de gevolgen juridisch gelijk blijven, is vanuit maatschappelijk en ook 
juridisch oogpunt natuurlijk onverteerbaar én cynisch: stellen we veelal 
niet, dat het aansprakelijkheidsrecht een systeem biedt van gedragsnor-
men? Het zou daarom mijn voorkeur hebben om afhankelijk van de aard 
en de ernst van de geschonden norm van geval tot geval tot een relativi-
teitsoordeel te komen. Dat heeft het nadeel van onzekerheid, maar biedt 
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het voordeel dat bepaalde categorieën PTSS-slachtoffers, zoals de ouders 
van Maja B, bij de meest grove normschending die denkbaar is, niet al bij 
voorbaat kansloos zijn. De rechtspraak biedt daarvan talloze voorbeelden 
(ik noem de casus van de Schiedamse parkmoord). Gelet op de gedrags-
regulerende functie van het aansprakelijkheidsrecht,82 ligt het meer voor de 
hand om de grenzen te bepalen aan de hand van de aard van de gedraging 
en de norm waaraan zij moet voldoen. Verkeersregels beschermen alleen 
verkeersdeelnemers, veiligheidsinstructies beschermen lijf en goed, maar 
een verbod op (poging tot) levensberoving beschermt (ook de) dierbaren. 
Ondanks dat evidente voordeel (of: juist daarom) valt niet te verwachten 
dat de Taxibus-criteria, en het daaraan ten grondslag liggende onderscheid 
tussen primaire en secundaire shockschade, op korte termijn geheel zullen 
verdwijnen. Zoals de omstreden uitspraak van de Arnhemse rechtbank in 
de zaak van de ouders van Maja B laat zien, wordt wél – en in die zaak (voor-
alsnog) met succes – geprobeerd om via een extensieve interpretatie van 
de ‘directe confrontatie’-eis tot de gewenste resultaten te komen. Is dat, óók 
gelet op de conclusies in paragraaf 4, een goede zaak?

5.2 De ‘directe confrontatie’eis

Het Taxibus-criterium ‘waarneming van het ongeval of directe confronta-
tie met de ernstige gevolgen ervan’ blijkt in de rechtspraak dé manier te zijn 
om tot een afbakening van secundaire shockclaims te komen. Zoals ik heb 
laten zien, blijkt uit onderzoek echter dat PTSS ook kan volgen op het ver-
nemen dat een dierbare betrokken was bij een ernstig ongeval of een ern-
stig misdrijf heeft meegemaakt. De incidentie van PTSS bleek bij het verne-
men van de plotselinge dood van een dierbare zelfs bijna tweemaal groter 
te zijn (14,3%) dan bij het zien dat iemand wordt gedood of ernstig gewond 
raakt. Een directe confrontatie met (de ernstige gevolgen van) het ongeval 
is voor het krijgen van PTSS dus zeker niet noodzakelijk. Ook op basis van 
verkregen informatie kan een voorstelling van zulke gebeurtenissen wor-
den gemaakt, die herbelevingen, nachtmerries en andere PTSS-symptomen 
teweegbrengt. Ik concludeerde hieruit dat het criterium van een directe 
confrontatie vanuit de klinische psychologie gezien dus te beperkt is: ook 
de verbale overdracht van informatie over een ongeval dat tot aansprake-
lijkheid heeft geleid, kan PTSS teweegbrengen.

82 Ik laat de (polemische) discussiepunten in hoeverre en zelfs of het aansprakelijkheidsrecht 
die functie heeft, en hoe efficiënt dit is, hier nu rusten. Zie voor een (piep)kleine greep uit 
de rijke hoeveelheid literatuur, onder andere W.H. van Boom, Efficacious Enforcement of 
Contract and Tort, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, en E.F.D. Engelhard & G.E. 
van Maanen, Aansprakelijkheid voor schade, contractueel en buitencontractueel, Deven-
ter: Kluwer 2008, nr. 9 e.v. (met verwijzingen).
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Daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat dit criterium van de Hoge Raad 
onwenselijk is. De klinische psychologie biedt slechts een invalshoek vanuit 
een andere discipline. Wel maakt dit de vraag naar de ratio van de ‘directe 
confrontatie’-eis klemmender: waarom wordt de groep PTSS-slachtoffers 
die een onbekende hebben zien verongelukken, bijvoorbeeld, categorisch 
beter beschermd dan de groep PTSS-slachtoffers die te horen kregen dat hun 
kind verkracht en daarna vermoord werd? De traumaklachten van naasten 
die niet hebben kunnen waarnemen wat er gebeurd is (en daarmee wellicht 
ook niet aan het verwerkingsproces kunnen beginnen), zijn categorisch 
zeker niet minder ernstig te noemen dan die van wel aanwezige familie-
leden. De incidentie van PTSS bleek bij deze groep bij het horen van een 
plotseling overlijden nou juist relatief hoog te zijn. Ook zonder directe con-
frontatie kunnen familieleden bijvoorbeeld details van het ongeval hebben 
gehoord of gelezen en op basis daarvan een herinnering aan het ongeluk 
hebben gecreëerd.83 Zulke herinneringen kunnen, zo stelde ik, herbelevin-
gen en nachtmerries teweegbrengen en zelfs ook tot PTSS leiden. Ook klini-
sche inzichten bieden dan ook geen steun voor het Taxibus-criterium van 
waarneming van het ongeval of directe confrontatie met de ernstige gevol-
gen ervan.
Ook hiervan uitgaande valt er wat mij betreft meer te zeggen voor de bena-
dering van de Arnhemse rechtbank in de zaak van de ouders van Maja B. 
De rechtbank oordeelde zoals gezegd, dat naarmate de normschending 
ernstiger is, zoals bij opzet, ook de niet direct betrokken familieleden met 
PTSS recht hebben op vergoeding. Die benadering had, stelde ik al, zowel 
vanuit het oogpunt van gedragsregulering (en rechtshandhaving) en het 
geschonden rechtsgevoel goede kaarten, maar strookt dus bovendien met 
de benadering vanuit recent klinisch perspectief. Ik betwijfel echter zeer of 
de Hoge Raad op korte (of lange) termijn van de ‘directe confrontatie’-eis zal 
terugkomen; het verwachte cassatieberoep in de Arnhemse en/of de Bos-
sche zaak zal moeten uitwijzen hoe de Hoge Raad hierover denkt.
Saillant detail is overigens dat de Arnhemse rechtbank onlangs óók is 
gevraagd om uitspraak te doen in de omstreden shockzaak van de moeder 
van de in Utrecht vermoorde studente Nadia. Zij verwijt de dader, en diens 
ouders, (onder meer) dat ze het strafonderzoek hebben tegengewerkt en dat 
haar PTSS-klachten (mede) door de confrontatie hiermee zijn veroorzaakt.84 
Op 21 mei 2008 wordt de uitspraak van de rechtbank in deze zaak verwacht. 
Gelet op de extensieve interpretatie van de ‘directe confrontatie’-eis die deze 
rechtbank gaf in de shockclaim van de ouders van Maja B lijkt de claim van 
Nadia’s moeder bij de Arnhemse rechtbank niet kansloos te zijn.

83 Zie par. 3.4.
84 Onder andere: de Volkskrant 9 april 2008 en NRC Handelsblad 11 april 2008.
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5.3 Een ‘hevige schok’ lijkt klinisch niet vereist

De Taxibus-criteria die erop neerkomen dat de PTSS moet voortvloeien uit 
een ‘hevige emotionele schok’ zijn consistent met de definitie van een trau-
matische ervaring volgens de DSM-IV. Daarin wordt gesteld dat er tijdens of 
vlak na de gebeurtenis sprake moet zijn van ‘intense angst, hulpeloosheid 
of afschuw’. Ik wees erop dat onderzoeken inderdaad hebben aangetoond 
dat er een lineair verband is tussen de ernst van de PTSS-problemen en de 
ernst van de schokkende gebeurtenis.85 Ook blijkt dat de subjectieve mate 
van angst of ervaren dreiging een betere voorspeller is van PTSS-symp-
tomen dan de objectieve mate van gevaar.86

Maar gezien werd, dat er recenter ook studies zijn geweest waaruit blijkt dat 
ernstige PTSS-symptomen kunnen ontstaan zonder dat er sprake is van een 
hevige emotionele schok tijdens of vlak na de traumatische gebeurtenis. 
Dat blijkt onder andere uit gevallen waarin slachtoffers geen intense angst 
ervoeren, maar schaamte of woede. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin 
slachtoffers geen herinneringen hadden aan het ongeval. Bij strikte hand-
having van het criterium van de Hoge Raad (en van de huidige DSM-IV-defi-
nitie) van een traumatische ervaring worden de genoemde slachtoffers met 
klinisch relevante PTSS-symptomen dus buitengesloten. Als de Hoge Raad 
aansluiting zoekt bij de klinische criteria, dan is er dus niets tegen om thans 
ook slachtoffers zonder intense angstbeleving onder het Taxibus-regime 
te laten vallen (indien uit het deskundigenrapport blijkt dat sprake is van 
PTSS).

5.4 Voorzichtigheid past bij het criterium van een nauwe affectieve 
relatie

Het Taxibus-criterium dat schokschade vooral ontstaat als men een nauwe 
affectieve relatie heeft met direct daarbij betrokkenen is op zichzelf ook in 
overeenstemming met bevindingen vanuit de klinische psychologie. Wel 
moet worden benadrukt dat PTSS eveneens voorkomt bij mensen die zien 
dat een onbekende gewond raakt of overlijdt.

5.5 ‘Voordeel van de twijfel’ voor familieleden met PTSS?

Het zesde Taxibus-criterium, dat de rechter dwingt tot een vaststelling van 
de mate waarin psychisch leed voortkomt uit het ongeval zelf dan wel uit 
affectieschade, leidt in de praktijk ook weer tot moeilijkheden. De PTSS die 

85 Zie daarover Engelhard & Engelhard 2008, par. 3.2 (met verwijzingen).
86 Idem.
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het gevolg is van het emotionele verlies van of de emotionele betrokkenheid 
bij deze derde, wordt niet vergoed. Bij herhaling wordt in schadeprocedu-
res door psychologen en psychiaters verklaard dat het naar de maatstaven 
van hun discipline niet verantwoord is om deze mate aan te geven. Maar 
het mag niet baten. Het ontbreken van een klinisch kader leidt in sommige 
gevallen, veelal strafzaken, tot een vanuit maatschappelijk en medisch 
oogpunt opmerkelijk resultaat. Aan slachtoffers die kampen met de trau-
matische gebeurtenis én het verlies van een dierbare wordt een vergoeding 
van slechts 50% voor het leed en van de therapiekosten, inkomensschade en 
dergelijke, toegekend. Het lijkt me wrang om zonder deskundigenoordeel, 
en zelfs in de wetenschap dat dit klinisch niet is vast te stellen, tot die con-
clusie te komen. De juridische argumenten dat affectieschade niet wordt 
vergoed, betreffen de mogelijke ‘commercialisering van leed’, de mogelijke 
toeloop van claims en de doorbreking van het wettelijke systeem van per-
sonenschade (art. 6:107-108 BW). Ik twijfel echter aan de overtuigingskracht 
hiervan. Het klinkt misschien flauw, maar commercialisering van leed 
vindt in feite plaats bij elke kwantificering van schade. Dat het in de onder-
havige gevallen meer specifiek gaat om het leed van anderen, overtuigt me 
in het licht van het wetsvoorstel Affectieschade evenmin. Ook de gesloten-
heid of exclusiviteit van het wettelijke systeem is geen sterk argument. 
Shockslachtoffers doen immers een zelfstandig beroep op het onrechtma-
tige daadsrecht.
Concluderend pleit ik er daarom ten slotte nog voor om, indien de PTSS het 
gevolg is van de vereiste waarneming of confrontatie, de onzekerheid over 
de mogelijke ‘impact’ van de affectieve relatie voor rekening van de schade-
veroorzaker te laten. Ik hoop dat in het kader van het wetsvoorstel Affectie-
schade duidelijkheid zal worden geboden over het al dan niet voortbestaan 
van de mogelijkheid van shockschadeclaims van de desbetreffende naas-
ten (en de betekenis van de Taxibus-criteria in dat verband).

VRA_1_2008_5.indd.indd   46 28-7-2008   16:32:47

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker




