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(Verschenen in Bb 2011/11, p. 39-42) 
 
Aansprakelijkheid van toezichthouders 
Eric Tjong Tjin Tai 
Hoogleraar privaatrecht aan Tilburg University 
 
HR 9 juli 2010, LJN BL3262 (Vuurwerkramp Enschedé) 
Hof Den Haag 24 augustus 2010, LJN BN4316 (Vuurwerkramp Enschedé) 
HR 17 september 2010, LJN BM7678 (Bank Nederlandse Antillen)  
 
1. Inleiding 
Een hedendaags thema is de aansprakelijkheid van toezichthouders. Daar is de laatste 
jaren veel over geschreven, waarbij een opvallende ontwikkeling zichtbaar is. Na een 
vrij kritiekloze omarming van ‘gewone’ hoofdelijke aansprakelijkheid naast die van 
de primaire dader wordt, met name ten aanzien van financiële toezichthouders, de 
laatste tijd gepleit voor een proportionele (en in die zin verminderde) 
aansprakelijkheid (Danny Busch, Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële 
toezichthouders?, oratie Nijmegen 2011), of zelfs een immuniteit (Reinout Wibier, 
Kredietcrisis en privaatrecht, oratie Tilburg 2011). Daarnaast wordt echter ook 
betoogd dat toezichthouders sowieso niet snel aansprakelijk zijn in Nederland (Van 
Dam, NTBR 2010, 30, en Albers en Heinen, Gemeentestem 2010, 101 (7343)), zodat 
er geen reden is voor verdere beperking. De recente jurisprudentie lijkt inderdaad dit 
laatste standpunt te bevestigen. Dat is echter niet een loutere rechtspolitieke keuze 
maar mijns inziens een gevolg van het systeem van het recht en de positie van de 
rechter in een democratische samenleving. Ik zal dit uiteenzetten aan de hand van drie 
recente uitspraken waar ook een toetsingskader van overheidsaansprakelijkheid voor 
toezicht kan worden afgeleid. 
 
2. Vuurwerkramp Enschedé: de Hoge Raad 
De ontploffing van de vuurwerkfabriek SE Fireworks op 13 mei 2000, die grote 
materiële schade veroorzaakte in de omringende Enschedese wijk, heeft niet alleen 
geleid tot procedures tegen de direct verantwoordelijken maar ook tot rechtszaken 
tegen de betrokken overheden: de gemeente, het ministerie van VROM, ook de Staat 
als zodanig. Slachtoffers waren individuele omwonenden maar ook de brouwerij 
Grolsch. Omdat de schade van Grolsch was verzekerd is zij in haar vorderingen 
opgevolgd door de gesubrogeerde verzekeraars die als formele procespartij zijn 
opgetreden. 
 In de procedure van de verzekeraars ter zake van de schade van Grolsch 
hebben de Rechtbank Den Haag op 9 november 2005 (LJN AU5877) en het Hof Den 
Haag op 30 september 2008 (LJN BF1789) de vorderingen afgewezen. De Hoge Raad 
heeft het cassatieberoep tegen ’s Hofs arrest verworpen.  

De verzekeraars hadden de grondslag van hun vorderingen beperkt tot het 
concrete handelen van de overheid binnen het geldend kader. Ter discussie stond dus 
niet de vraag of de wettelijke regels toereikend waren. Binnen dit kader ging het er 
volgens de verzekeraars om of het geldende beleid toereikend was, en of er voldoende 
is gereageerd op risico’s die bekend waren of  bekend hadden moeten zijn.  

In cassatie is een beroep gedaan op het Kelderluik-criterium (HR 5 november 
1965, NJ 1966, 136) voor de beoordeling of er toereikend is gehandeld op de risico’s 
van vuurwerk. De verzekeraars betoogden dat de risico’s zodanig waren dat 
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vuurwerkbedrijven geheel moesten worden verboden in een bebouwde omgeving. 
Daarbij was van belang, aldus de verzekeraars, dat de Staat uit een eerdere 
vuurwerkexplosie in Culemborg in 1991 wisten althans behoorden te weten van de 
risico’s op explosies bij vuurwerkopslag. Verder waren er concrete feiten die de Staat 
moest kennen over foute classificaties van vuurwerk en dergelijke, die met zich 
zouden brengen dat het risico op een enorme explosie vergrootten. De Hoge Raad 
verwierp de klachten. Wat betreft het aan te leggen criterium liet de Hoge Raad in het 
midden of – zoals de Staat in voorwaardelijk incidenteel beroep had aangevoerd – de 
norm van HR 22 november 1974, NJ 1975, 149 (Struikelende broodbezorger) had 
moeten worden aangelegd, omdat ook bij het Kelderluik-criterium ’s Hofs arrest in 
stand bleef (rov. 4.10-4.11). In het bijzonder gold dat het Hof kon oordelen dat de 
risico’s op een dergelijke explosie niet zodanig groot waren dat de Staat 
vuurwerkbedrijven geheel uit de bebouwde omgeving had moeten verbannen; er is 
geen rechtsgrond voor het uitsluiten van ieder risico (rov. 4.4.2). Wat betreft de 
concreet bekende of behoren te kennen feiten had de Staat niet anders hoeven te 
handelen dan hij in feite heeft gedaan (rov. 4.11). 
 
3. Vuurwerkramp Enschedé: het Hof 
Tegelijk loopt er een procedure van een groep omwonenden tegen S.E. Fireworks en 
haar vennoten, alsmede de gemeente Enschedé en de Staat. In die zaak hebben de 
Rechtbank Den Haag op 13 december 2006 (LJN AZ4247) en het Hof Den Haag op 
24 augustus 2010 (LJN BN4316) de vorderingen tegen S.E. Fireworks en haar 
vennoten toegewezen, doch de vorderingen tegen gemeente en de Staat verworpen. In 
deze zaak zijn helder alle onderscheidenlijke grondslagen voor 
overheidsaansprakelijkheid wegens falend toezicht aangevoerd en behandeld. 
 Als eerste is onderzocht en geoordeeld dat de regelgeving van de Staat 
toereikend was, ook in het licht van de bescherming tegen ontplofbare stoffen, welke 
bescherming de Staat op zich genomen heeft (rov. 11.1). Vervolgens is geoordeeld dat 
het handelen jegens S.E. Fireworks conform het veiligheidsbeleid van de Staat was 
(rov. 12.2). De explosie in Culemborg week zodanig af van de situatie in S.E. 
Fireworks dat dit niet tot ander beleid noopte (rov. 13.4). Verder wist de Staat niet (en 
hoefde niet te weten) van problemen met de classificatie van vuurwerk of 
overtredingen van de vergunningen, zodat de Staat het risico van een massa-explosie 
niet had moeten kennen (rov. 13.1-17.2). Hetzelfde gold voor de Gemeente (rov. 14). 
Een beroep op onjuistheid van het bestemmingsplan stuitte af op de formele 
rechtskracht daarvan (rov. 19-20.9). Tot slot werd ook het toezicht en de handhaving 
door de Gemeente in orde bevonden. Er was in dit verband op gewezen dat er zonder 
bouwvergunning twee boxen en containers op het terrein stonden. Het Hof oordeelde 
dat de Gemeente niet onder alle omstandigheden tot handhaving verplicht is, doch alle 
betrokken belangen moet afwegen (rov. 21.6). Bovendien kon, toen op 10 mei 2000 
de containers waren opgemerkt door ambtenaren, er niet vóór de explosie op 13 mei 
2000 handhavend worden opgetreden gelet op de geldende bestuursrechtelijke regels 
en omdat er volgens de toenmalige aanwezige kennis er niet een zodanig gevaar was 
dat onmiddellijk kon worden opgetreden (rov. 21.8). 
 
4. Algemene criterium voor toezicht 
De twee uitspraken geven duidelijk weer waar men op moet letten bij de toetsing van 
het toezichthoudend handelen van de overheid.  
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 Voorop staat de vraag naar het toepasselijk criterium, zoals aan de orde gesteld 
bij de Hoge Raad. De Staat had betoogd dat het ging om het criterium van 
Struikelende broodbezorger (HR 22 november 1974, NJ 1975,  149). Dat houdt in dat 
er bij een gevaarsituatie waar men niet zelf verantwoordelijk voor is slechts hoeft te 
worden gehandeld als de ernst van het gevaar is doorgedrongen, behalve als er sprake 
is van een bijzondere verplichting tot zorg en oplettenheid, die kan voortkomen uit de 
bijzondere relatie met het slachtoffer of de plaats van de situatie. De Hoge Raad gaat 
niet op deze stelling in. De kwestie is voor overheidstoezicht nochtans niet van belang 
ontbloot. Op zich geldt dat de overheid inderdaad niet zelf verantwoordelijk is voor 
het ontstaan van dergelijke situaties. Moet de overheid dan worden beoordeeld 
volgens de eerste norm (wat inhoudt een concreet weten, niet een ‘behoren te weten’), 
of heeft de overheid een bijzondere verplichting tot zorg en oplettendheid, uit hoofde 
van haar bijzondere positie, zodat het ook gaat om een ‘behoren te weten’? Mijns 
inziens staat de overheid niet in dezelfde positie als een zuivere buitenstaander, en 
heeft zij in zoverre inderdaad een ietwat bijzondere verplichting als genoemd, maar 
gaat die verplichting minder ver als een rechtstreeks verantwoordelijke die volledige 
zeggenschap heeft over de situatie (zoals degene die de situatie misschien niet in het 
leven heeft geroepen maar wel de zorg voor het object heeft, zoals de wegbeheerder). 
De overheid is immers beperkt in de mate waarin zij mag ingrijpen in bepaalde 
situaties: dit volgt uit de regels van strafrecht en bestuursrecht, alsmede de 
grondwettelijke en mensenrechtelijke beperkingen. Binnen al deze begrenzingen geldt 
echter wel het Kelderluik-criterium voor de vraag welk handelen mag worden 
verwacht van de overheid. Men kan dit zien als een invulling van de ‘bezwaarlijkheid 
van maatregelen’ uit het Kelderluik-arrest. Overigens leiden deze begrenzingen er ook 
toe dat men geen overdreven eisen mag stellen aan wat de overheid behoort te weten: 
de overheid mag immers geen voortdurende directe controle uitoefenen op haar 
burgers, doch is aangewezen op periodieke controles van beperkte indringendheid. 
 
5. Concrete toetsingskader voor toezicht 
Binnen dit algemene kader zijn er vier concrete gronden voor aansprakelijkheid 
wegens falend toezicht. Deze zijn in deze zaken aan de orde. Ieder heeft zijn eigen 
beperkingen. 
 Ten eerste is er het het opstellen van toereikende regelgeving. Hierbij staat 
voorop dat de bevoegdheid tot opstellen en toetsen van formele wetgeving in een 
democratische rechtsstaat primair bij de wetgever ligt. De rechter kan toetsen aan 
strijd met direct werkende verdragsbepalingen (met name het EHRM), doch niet aan 
de grondwet zolang het toetsingverbod van art. 120 Gw bestaat; daarnaast kan er 
Francovich-aansprakelijkheid bestaan bij strijdigheid met EU-regels. Zie nader R.J.B. 
Schutgens, Onrechtmatige wetgeving, diss. Nijmegen 2009. Het is dan ook nauwelijks 
voorstelbaar dat de rechter op dit punt een tekortkoming zal constateren, zelfs al zou 
de wetgever naar aanleiding van een incident de regels verscherpen. Weliswaar 
leggen bijvoorbeeld art. 2 en 8 EVRM onder omstandigheden een positieve 
verplichting op de overheid tot bescherming tegen gevaren, maar de rechtspraak van 
het EHRM (bv. EHRM 28 oktober 1998, zaak 23452/94, NJ 2000, 134 (Osman/UK), 
EHRM 30 november 2004, NJ 2005, 210 (Öneryildiz/Turkije), EHRM 16 november 
2004, zaak 4143/02, NJ 2005, 344 (Gómez/Spanje)) ziet op nalatigheid om op 
concrete gevaren te handelen, niet op risicoafwegingen in het algemene regelgevend 
kader. Zie ook de conclusie van A-G Spier, nr. 7.3-7.10. In elk geval lijkt onhoudbaar 
de stelling dat er geen enkel risico meer mag bestaan; de Hoge Raad eist dit ook niet 
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voor gewone activiteiten (vgl. HR 7 april 2006, LJN AU6934, NJ 2006, 244 (Der 
Bildtpollen Aanwas/Miedema), HR 9 december 1994, NJ 1996, 403 (Zwiepende 
tak)). 
 Ten tweede zou een grondslag kunnen worden gezocht in bestuursrechtelijk 
handelen: de verlening van de vergunning, het vaststellen van een bestemmingsplan. 
Echter als men deze weg zoekt, zal in het algemeen de leer der formele rechtskracht 
een beletsel vormen: het ligt op de weg van belanghebbende derden om bezwaar te 
maken tegen een voor hen ongunstig besluit, en als zij dat nalaten zal hen in het 
algemeen tegengeworpen dat zij geen gebruik hebben gemaakt van de 
bestuursrechtelijke weg als zij de overheid willen aanspreken op grond van een 
beweerdelijk onrechtmatig besluit. Er bestaan uitzonderingen op deze regel, zie nader 
bijvoorbeeld M.W. Scheltema, NTBR 2009, p. 182. De benadering van het Hof Den 
Haag lijkt evenwel in lijn met de geldende regels. Ook hier is weinig ruimte voor de 
burgerlijke rechter om een zelfstandige risicoafweging te maken. 

Ten derde zou een fout gezocht kunnen worden in de wijze waarop het 
concrete toezicht wordt uitgeoefend, in het bijzonder de wijze van controle van de 
naleving van de voorschriften. Anders dan de vorige twee grondslagen kan hier in 
sterkere mate volgens de Kelderluik-criteria worden geoordeeld. Nochtans geldt ook 
hier enige terughoudendheid. De frequentie en intensiteit van controles moet namelijk 
reëel uitvoerbaar zijn voor de overheid, die heeft te kampen met beperkte middelen en 
menskracht, nog afgezien van de wenselijkheid in een liberale samenleving van 
terughoudendheid bij controles. Het ligt voor de hand dat een regelmatig 
controleschema voldoende is, wat meestal neerkomt op periodieke controles, zolang 
er geen aanwijzingen zijn voor overtredingen. De regelmaat zelf zal ook nauwelijks 
indringend te toetsen zijn voor de rechter.  
 Ten vierde kan de overheid tekort schieten door niet adequaat te handelen op 
concrete informatie over mogelijk optredende gevaren, schending van 
vergunningvoorwaarden en dergelijke. Men noemt dit wel concreet toezichtsfalen. In 
bestendige jurisprudentie is een verplichting tot adequate reactie neergelegd voor 
waterschappen en gasbedrijven: HR 8 januari 1999, NJ 1999, 319 (Waterschap West-
Friesland/Kaagman), HR 9 november 2001, NJ 2002, 446 (Van den Berg/Waterschap 
De oude Rijnstromen), HR 14 juni 2002, NJ 2003, 428 (Interpolis/Obragas), HR 30 
januari 2004, NJ 2004, 270 (Poppelaars/Waterschap Mark en Weerijs). Toch wijst 
ook hier het Hof Den Haag weer een belangrijke nuancering wat betreft de 
toezichthouder: deze kan niet rechtstreeks ingrijpen zoals de waterschappen en 
gasbedrijven als ‘eigenaar’ van de desbetreffende voorzieningen wel kunnen. De 
overheid is gebonden aan bestuursrechtelijke beperkingen, die het lastig maken snel in 
te grijpen als er alleen een vermoeden van mogelijke risico’s bestaat, en niet duidelijk 
onmiddellijk ernstig gevaar dreigt. 
 Bij allevier mogelijke gronden voor aansprakelijkheid blijkt dat er 
beperkingen aanwezig zijn waardoor de rechter niet zeer snel kan aannemen dat de 
toezichthouder tekort is geschoten. Dat is echter geen gevolg van een rechtspolitieke 
keuze van de rechter om de overheid te beschermen tegen aansprakelijkheid; het volgt 
rechtstreeks uit het gegeven dat toezichthoudersaansprakelijkheid een 
foutaansprakelijkheid is, en de toezichthouder niet zoveel middelen heeft om te 
handelen als wel eens lijkt te worden gedacht. 
 
5. Banktoezicht op de Antillen 
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Het arrest inzake de Bank Nederlandse Antillen (BNA) bevestigt de bovenbeschreven 
lijn. Het betrof het toezicht op een off-shore bank, Rasmal Finance N.V. Na een 
inspectie in 1992 werd Rasmal door BNA gesommeerd onmiddellijk haar activiteiten 
te staken. Daarop is overeengekomen dat Rasmal nog een maand de tijd kreeg om 
haar zaken af te bouwen. Na nog enkele maanden uitstel vanwege een zoektocht naar 
overnamekandidaten werden de activiteiten op 1 oktober 1992 overgenomen door een 
zustermaatschappij op Anguilla. Binnen een maand hebben de Anguillaanse 
autoriteiten de zustermaatschappij gesloten. Het vermogen van die maatschappij bleek 
grotendeels verdwenen. Rasmal is in 1995 failliet verklaard. De curatoren van Rasmal 
hebben vervolgens BNA aangesproken wegens onrechtmatig handelen jegens de 
gezamenlijke crediteuren, bestaande uit kort gezegd ontoereikend toezicht. Dit werd 
toegespitst op enige concrete verwijten met betrekking tot mogelijk ingrijpen. Na een 
afwijzing van de vorderingen in eerste aanleg, werd in hoger beroep de zaak 
toegespitst op de vraag of BNA wist of behoorde te weten dat voor crediteuren ernstig 
nadeel dreigde door verplaatsing van de activiteiten naar Anguilla. Het Hof oordeelde 
(kort gezegd) dat BNA wist dat Rasmal aanzienlijke tegoeden en schulden op de 
Nederlandse Antillen had, en niet had mogen instemmen met overgang van de 
tegoeden naar Anguilla maar had moeten toezien op uitbetaling aan de schuldeisers 
(met name rekeninghouders). Hiertoe had BNA de bevoegdheid tot ontbinding (art. 
43 WvKNA) moeten benutten. 

De Hoge Raad casseert. Art. 43 WvKNA is namelijk geen eigen bevoegdheid 
van BNA maar behelst de mogelijkheid van een verzoek aan de procureur-generaal, 
die dan kan besluiten om de vennootschap te ontbinden. Het is geen bevoegdheid die 
BNA in het kader van haar toezichtstaak ex de LTBK 1972 is toegekend. Daarom had 
BNA de vrijheid om al dan niet van die mogelijkheid gebruik te maken. De Hoge 
Raad wijst er verder op dat de LTBK 1972 slechts zeer beperkte bevoegdheden 
verstrekt die volgens de wetgever ook nog terughoudend moeten worden toegepast. 
Daarom gaat het er niet om of achteraf een betere beslissing mogelijk was geweest, 
maar of BNA in de gegeven omstandigheden, gelet op haar mogelijkheden en 
bevoegdheden, onrechtmatig heeft gehandeld door niet een verzoek tot ontbinding aan 
de P-G te richten. Al de genoemde omstandigheden nopen tot een terughoudende 
toetsing van de handelwijze van BNA.  

Wat in deze zaak opvalt is dat de Hoge Raad nauwkeurig bekijkt welke 
mogelijkheden en bevoegdheden de toezichthouder daadwerkelijk had, waarbij tevens 
voor ogen wordt gehouden de opgelegde terughoudendheid voor het gebruik van het 
instrumentarium. Dit past in de lijn die hierboven is geschetst wat betreft de 
beoordeling van het toezicht: concreet, uitgaand van de werkelijk bestaande 
mogelijkheden en de geldende beperkingen. Het gaat om concrete verwijten voor een 
tekortschieten in handelen dat daadwerkelijk van een toezichthouder, met alle 
beperkingen die met die rol gepaard gaan, kan worden gevergd. Het lijkt er soms op 
dat in de literatuur die beperkingen en dat realiteitsgehalte uit het oog zijn verloren. 
Zolang men daar wel op let, blijkt het niet zo gemakkelijk om te concluderen dat de 
overheid tekort is geschoten. Anders gezegd: onze overheid doet het misschien zo 
slecht nog niet, binnen de beperkingen die er gelden. 
 
 


