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Over het aanbieden van excuses
in de civiele procedure en de
medische tuchtprocedure

L.A.B.M. Wijntjens

Het ontvangen van excuses wordt door slachtoffers als
zeer waardevol ervaren. In de literatuur wordt echter
bepleit dat excuses kunnen leiden tot negatieve juridische
consequenties voor de aanbieder. Procesvertegenwoordigers en verzekeraars zouden hun cliënten om die reden instrueren om
geen excuses aan te bieden. Over de juridische gevolgen van het
aanbieden van excuses bestaat nog veel onduidelijkheid. Staat het
aanbieden van excuses gelijk aan het erkennen van aansprakelijkheid?
Wanneer een arts na een medisch incident excuses aanbiedt, erkent
hij daarmee dan dat hij een fout heeft gemaakt?
In dit boek wordt beschreven wat de rol is van excuses in de civiele
procedure en de medische tuchtprocedure. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden. Naast een
literatuuronderzoek, observatieonderzoek en interviewstudie, is een
uitgebreid jurisprudentieonderzoek verricht waarbij bijna 4000
uitspraken zijn geanalyseerd. De uitkomsten laten zien dat de in de
literatuur benoemde juridische belemmeringen voor het aanbieden van
excuses sterk genuanceerd moeten worden. Voorts blijkt dat de
belemmeringen die overblijven op een eenvoudige wijze weggenomen
kunnen worden. Het onderzoek laat daarnaast zien dat er een scala aan
mogelijkheden is om het aanbieden van excuses in de onderzochte
procedures te stimuleren.
Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten in de wijze waarop juridische
procedures kunnen worden ingericht zodat ze tegemoetkomen aan de
immateriële belangen van slachtoffers. Dit onderzoek biedt daarnaast
voor normschenders, procesvertegenwoordigers en verzekeraars meer
duidelijkheid over onder welke omstandigheden ‘veilig’ excuses kunnen
worden aangeboden. Voor rechters biedt dit onderzoek houvast over hoe zij in hun procespraktijk kunnen omgaan met
procespartijen die excuses wensen aan te bieden of wensen
te ontvangen.
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1.1

Inleiding

Excuses en de schaduw van een juridische procedure

In het Wrongful Birth-arrest1 sprak een vrouw haar arts aan omdat hij was vergeten een
spiraaltje terug te plaatsen als gevolg waarvan zij ongewenst zwanger was geraakt. In een
interview gaf deze vrouw achteraf aan dat de onheuse manier waarop zij was bejegend de
belangrijkste reden was geweest om een civiele procedure te starten. Toen zij de arts toever‐
trouwde dat zij geen gezinsuitbreiding meer wenste, had hij namelijk gereageerd met de
opmerking dat zij niet zo moest zeuren en blij moest zijn dat ze een gezond kind had gekre‐
gen.2
Wanneer baby Luna tien dagen na haar geboorte overlijdt zijn haar ouders ervan overtuigd
dat er grote fouten zijn gemaakt. Zij dienen klachten in tegen acht gynaecologen, een anes‐
thesioloog en een kinderarts bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. In verschillende
interviews met de media geeft de moeder van baby Luna aan vooral excuses te hebben
gemist: “Als ze direct met welgemeende excuses waren gekomen en hun fouten hadden toe‐
gegeven, waren we het gesprek wel aangegaan.”3 Uiteindelijk legt het college aan drie
gynaecologen een waarschuwing en aan de kinderarts een voorwaardelijke schorsing op.4
Het aanbieden en accepteren van excuses zijn wezenlijke menselijke interacties.
Excuses hebben de kracht wraakgevoelens weg te nemen, vergeving tot stand te
brengen en om relaties te helen.5 Bovenstaande voorbeelden illustreren dat het uit‐
blijven van excuses in een juridische context kan bijdragen aan escalatie van con‐
flicten.

1.
2.
3.
4.

5.

HR 21 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2286, NJ 1999,145 (Wrongful Birth).
Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005/66.
Algemeen Dagblad 31 augustus 2019 en RTL nieuws 24 november 2019.
RTG Eindhoven 28 november 2019, ECLI:NL:TGZREIN:2019:61; ECLI:NL:TGZREIN:2019:62;
ECLI:NL:TGZREIN:2019:63; ECLI:NL:TGZREIN:2019:64; ECLI:NL:TGZREIN:2019:65; ECLI:NL:
TGZREIN:2019:66; ECLI:NL:TGZREIN:2019:67; ECLI:NL:TGZREIN:2019:68; ECLI:NL:TGZREIN:
2019:69 en ECLI:NL:TGZREIN:2019:70.
Zie uitgebreid hoofdstuk 2.
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Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van excuses de wijze waarop een (juri‐
disch) conflict zich ontwikkelt kan beïnvloeden. Enerzijds blijkt dat excuses tege‐
moetkomen aan de immateriële behoeften van slachtoffers en op deze manier het
herstelproces bevorderen en conflicten de-escaleren.6 Anderzijds wordt in de lite‐
ratuur geopperd dat (de schaduw van) een juridische procedure normschenders
ervan kan weerhouden om excuses aan te bieden.7 De grote potentie die excuses
hebben bij het de-escaleren van conflicten zou hierdoor niet ten volle kunnen
worden benut. Er is echter nog niet eerder systematisch onderzocht in hoeverre en
op welke wijze juridische procedures de positieve rol die excuses kunnen spelen in
het de-escaleren van conflicten belemmeren. Daarnaast weten we nog weinig over
hoe het aanbieden van excuses tijdens en voorafgaand aan juridische procedures
kan worden gestimuleerd. Deze vragen staan in dit onderzoek centraal.

1.2

Probleemomschrijving

De afgelopen jaren is veel (empirisch) onderzoek gedaan naar de belangen en
behoeften van slachtoffers bij de afwikkeling van de door hun geleden schade
(bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsongeval, medische fout, ramp of verkeers‐
ongeval).8 Hoewel uit dit onderzoek blijkt dat financiële compensatie door slacht‐
offers als belangrijk wordt ervaren, blijkt ook dat dit niet steeds het primaire of
enige motief hoeft te zijn om een juridische procedure te starten. Slachtoffers blij‐
ken ook immateriële behoeften te hebben waarbij het bijvoorbeeld gaat om het te
weten willen komen wat er precies gebeurd is, het willen voorkomen dat een ander
hetzelfde overkomt en erkenning door de wederpartij en de eigen sociale omge‐
ving.9 Over het algemeen wordt aangenomen dat het tegemoet komen aan der‐
gelijke immateriële belangen het slachtoffer helpt het gebeuren te verwerken, een
plaats te geven en te accepteren.10 Indien dit wordt nagelaten kan dat slachtoffers
psychisch belasten, hun gezondheid negatief beïnvloeden en hun herstel belemme‐
ren.11
Ook de wens om excuses te ontvangen blijkt een immateriële behoefte te zijn
die bij slachtoffers kan spelen.12 Wanneer excuses worden aangeboden blijkt dit
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Zie voor verwijzingen naar empirische studies paragraaf 2.3.
Zie paragraaf 2.5 en hoofdstuk 3.
Zie o.a. Huver e.a. 2007; Rapport Stichting De Ombudsman 2003; Lindenbergh 2009; Sloan e.a.
1997; Van Dijk & Van Mierlo 2009; Hadfield 2008, Eshuis 2009 en Ammerlaan 2008. Zie over de
behoeften en belangen van benadeelden in een collectieve afwikkelingsprocedure Van Doorn
2010 en Van Doorn 2016.
Huver e.a. 2007.
Zie o.a. Hensler e.a. 1991, p. 143-145; Sloan e.a. 1997, p. 50-52; Ammerlaan 2008 en Rapport Stich‐
ting De Ombudsman 2003.
Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als secundaire victimisatie. Deze term wordt voorname‐
lijk gebruikt in relatie tot criminele victimisatie. Zie voor een overzicht van relevante literatuur en
een koppeling naar de civiele context Huver e.a. 2007.
Huver e.a. 2007.
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allerlei positieve effecten te hebben. Onderzoek laat zien dat het slachtoffer de
normschender positiever gaat percipiëren en beoordelen na het ontvangen van
excuses. Zo hebben excuserende normschenders in de ogen van slachtoffers min‐
der opzettelijk gehandeld, worden ze minder verantwoordelijk gehouden voor de
schadeveroorzakende gebeurtenis en wordt de kans kleiner geacht dat ze dezelfde
fout in de toekomst nog eens zullen maken.13 Excuses leiden verder tot een afname
van negatieve gevoelens zoals boosheid en wrok bij slachtoffers, niet alleen jegens
de normschender, maar ook jegens de schadeveroorzakende gebeurtenis.14 Als
gevolg hiervan blijken slachtoffers bereid te zijn een meer constructieve houding
aan te nemen, hetgeen resulteert in een soepeler verloop van de schadeafwikkeling
in die zin dat schikkingen worden gestimuleerd en kostbare procedures worden
voorkomen.15 Ook in de hoek van de alternatieve geschilbeslechting zijn deze posi‐
tieve effecten gevonden.16 Excuses blijken daarnaast een positief effect te hebben
op de intenties en verwachtingen voor de toekomstige relatie tussen partijen en
een rol te spelen bij het herstellen van het vertrouwen.17 Het ontvangen van excu‐
ses draagt uiteindelijk bij aan het psychologisch en fysiologisch herstel van slacht‐
offers.18
In de literatuur wordt wel betoogd dat door (de dreiging van) een juridische
procedure het positieve potentieel van excuses niet ten volle kan worden benut. Bij
conflicten die mogelijk kunnen uitmonden in een juridische procedure zullen excu‐
ses bekeken moeten worden in de schaduw van mogelijke juridische consequen‐
ties. Die schaduw kan ervoor zorgen dat partijen anders met excuses omgaan dan
het geval is in niet-juridische contexten. Door verschillende auteurs wordt dan ook
het beeld geschetst dat normschenders zich in de praktijk weerhouden voelen om
excuses aan te bieden door de angst voor negatieve juridische consequenties.19
Normschenders zouden vrezen dat hun excuses worden opgevat als bewijs dat ze
schuld hebben aan het voorval en dat hun positie in een eventuele gerechtelijke
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zie o.a. Davis & Gold 2011; Gold & Weiner 2000; Robbennolt 2006 en Scher & Darley 1997. Zie
uitgebreid paragraaf 2.3.1.
Robbennolt 2006.
Zie o.a. Cohen 1999; Shuman 2000; Rehm & Beatty 1996; Brown 2004 en Schneider 2000. Zie uitge‐
breid paragraaf 2.3.2.
Dhami 2012; Kellett 1987 en Levi 1997.
Zie o.a. Robbennolt 2006; Mazor 2004; Bennet & Earwaker 1994 en Huver e.a. 2007. Zie uitgebreid
paragraaf 2.3.1.
Zie o.a. Witvliet e.a. 2008 en McCullough e.a. 1998. Zie uitgebreid paragraaf 2.3.1.
Zie Hoogenboezem & Hees 2014, “Thans geldt echter nog altijd dat door de verzekerde verstrekte
tekst en uitleg of excuses door de benadeelde redelijkerwijze kunnen worden opgevat als erken‐
ning van aansprakelijkheid en dat deze opvatting van de benadeelde in beginsel doorslaggevend
is. Om die reden doet de verzekerde er helaas goed aan beperkt, en zeer secuur, tekst en uitleg te
geven en terughoudend te zijn met het maken van excuses”. Zie in de internationale literatuur:
Farmer 2015, p. 249, waarin het aanbieden van excuses “legally dangerous” wordt genoemd en
Cohen 1999, p. 1011, waarin wordt opgemerkt “although a physician may wish to tell a patient
when he has made a mistake, lawyers often order doctors to say nothing.” Zie ook Gallagher e.a
2003, p. 1933-1940; Lamb e.a. 2003, p. 73-83; Kaldjian e.a. 2006 en Landsman 2008.
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procedure op deze manier verslechtert.20 In de rechtspraktijk zou deze angst in
stand worden gehouden door advocaten en verzekeringsmaatschappijen die hun
cliënten expliciet instrueren geen excuses aan te bieden.21

1.3

Plaatsbepaling en onderzoeksdoel

Het fenomeen excuses is al eerder onderwerp van onderzoek geweest. Er is veel
sociaal-psychologisch onderzoek verricht dat het effect van excuses in menselijke
interacties in het algemeen bekijkt.22 Binnen dit onderzoeksgebied zijn verschil‐
lende theorieën geformuleerd die bijdragen aan begripsvorming over hoe en
waarom gedrag, emoties en beslissingen beïnvloed worden door excuses. De laat‐
ste jaren wordt ook steeds vaker empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van
excuses in een juridische context. Dit onderzoek heeft zich in eerste instantie voor‐
namelijk op het strafrecht gericht.23 Maar ook voor de interactie tussen het (al dan
niet) aanbieden van excuses en het verloop van de civiele procedure bestaat toene‐
mende wetenschappelijke interesse.24 Dit onderzoek richt zich met name (maar
niet uitsluitend25) op civiele aansprakelijkheidszaken. Zo is onderzocht op welke
wijze de benadeelde door de excuses van de schadeveroorzaker (of het ontbreken
daarvan) wordt beïnvloed in de beslissingen die hij26 dient te maken in het kader
van het schadeafwikkelingstraject. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de beslissing
om juridisch advies in te winnen, de beslissing om een juridische procedure te star‐
ten en de beslissing om al dan niet en tegen welk bedrag te schikken.27 Maar ook
de wijze waarop andere actoren, die betrokken zijn bij het schadeafwikkelingstra‐
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zo wordt in de context van de civiele aansprakelijkheidsprocedure door verschillende auteurs
gesteld dat schadeveroorzakers bang zijn dat de door hun aangeboden excuses gelijk worden
gesteld aan een erkenning van aansprakelijkheid. Zie uitgebreid onder verwijzing naar bronnen
paragraaf 3.2.
Zo stellen Hoogenboezem en Hees dat het door verzekeraars vaak in de polis opgenomen verbod
tot erkenning van aansprakelijkheid verzekerden ertoe aan zet om alle communicatie met de
gedupeerde – zoals het aanbieden van excuses – te verbreken (Hoogenboezem & Hees 2014). Zie
ook Hartlief 2007, p. 86 (“Een veel gegeven voorbeeld is de moeite die bijvoorbeeld artsen – naar
verluidt (mede) onder (beweerdelijk gevoelde) druk van ziekenhuizen en verzekeraars – zouden
hebben met het betuigen van spijt, het erkennen van een fout of het vertellen van de waarheid.”).
Zie internationaal: Cohen 1999, p. 1023-1014, 1042-1046 en Vines 2007.
Zie bijvoorbeeld Darby & Schlenker 1982 en Davis & Gold 2011. Zie voor een overzicht hoofd‐
stuk 2.
Bibas & Bierschbach 2004; Eisenberg, Garvey & Wells 1998; Kleinke, Wallis & Stalder 1992;
Petrucci 2002; Pipes & Alessi 1999; Proeve & Howells 2006; Robbennolt 2005; Strang & Sherman
2003 en Taylor & Kleinke 1992.
Zie voor een overzicht Robbennolt 2008a.
Zo richt het onderzoek van Rachlinski, Guthrie & Wistrich 2013 en Robbennolt & Lawless 2013
zich (mede) op faillissementszaken.
Omwille van de leesbaarheid van dit boek is steeds voor de hij-vorm gekozen. Daar waar wordt
gesproken over hij en hem, kan ook zij en haar worden gelezen.
Etienne & Robbennolt 2007; Korobkin & Guthrie 1994; Leunissen, De Cremer & Reinders Folmer
2012; Robbennolt 2013; Robbennolt 2003 en Robbennolt 2006.
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ject, worden beïnvloed door (het al dan niet) aanbieden van excuses door de
schadeveroorzaker is onderwerp van onderzoek geweest. Hierbij kan gedacht
worden aan een rechter28 die een beslissing dient te nemen en een advocaat29 die
een benadeelde of schadeveroorzaker bijstaat.
Naar aanleiding van dit grote scala aan sociaal-psychologisch onderzoek is ook
in het juridische domein de aandacht voor excuses toegenomen. Om de positieve
potentie van excuses te waarborgen wordt wel betoogd dat de positie van excuses
versterkt dient te worden.30 Dit heeft geleid tot verschillende initiatieven in wet‐
geving, jurisprudentie en literatuur. Veelal hebben deze initiatieven als doel het
faciliteren31 of beschermen32 van excuses in civiele juridische procedures. Zo zijn er
in een aantal jurisdicties wettelijke bepalingen ingevoerd die de (veronderstelde)
nadelige juridische consequenties van excuses verminderen of wegnemen (excu‐
sesbeschermende wetgeving).33 Daarnaast wordt in de literatuur gesproken over
het creëren van de mogelijkheid om het aanbieden van excuses in rechte af te
dwingen (excuses als remedie).34 Deze mogelijkheid is in een aantal jurisdicties
neergelegd in wetgeving of in de jurisprudentie aanvaard.35
Ook in Nederland neemt de aandacht voor excuses in het recht toe en wordt
zelfs gepleit voor de versterking van de rol van excuses in het civiele recht.36 Het is
echter de vraag of de in het buitenland ontwikkelde initiatieven van toegevoegde
waarde kunnen zijn voor het Nederlandse systeem. Zo is de noodzaak voor excu‐
sesbeschermende wetgeving gebaseerd op een aanname over hoe binnen de civiele
procedure wordt omgegaan met excuses. Er wordt verondersteld dat de rechter
zich in zijn beslissing laat beïnvloeden door het feit dat een van de procespartijen
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

Rachlinski, Guthrie & Wistrich 2013 en Robbennolt & Lawless 2013.
Cohen 1999 en Robbennolt 2008b.
Zie o.a. Allan 2007a; Allan 2007b; Allan 2008; Boccaccini e.a. 2008; Bornstein, Rung, & Miller 2002;
O’Hara & Yarn 2002, p. 1121-1192; Rehm & Beatty 1996, p. 115-130; Robbennolt, 2008, p. 195-231;
Shuman 1994; Shuman 2000; Vines 2005; Vines 2007; Vines 2013 en Wagatsuma & Rosett 1986.
Carroll 2010b; Carroll 2013; White 2006 en Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014.
Bijvoorbeeld door de hierboven besproken beschermende wetgeving.
Zie hierover o.a. Arbel & Kaplan 2016; Carroll 2014; Carroll, To & Unger 2015; Cohen 2002; Cor‐
bett 2013; Farmer 2015; Heimreich 2012; Ho & Liu 2011a; Ho & Liu 2011b; Irvine 2013; Jesson &
Knapp 2009; Kleefeld 2007; Kleefeld 2017; Mastroianni e.a. 2010; Maxwell 2016; McMichael, Van
Horn & Viscusi 2018; Orenstein 1999; Pearlmutter 2011; Pillsbury 2006; Raper 2011; Runnels 2009;
Shuman 2000; Taft 2000; Teninbaum 2011; Vandenbussche 2018; Vines 2007; Vines 2008; Vines
2013; Vines 2017; Wei 2006 en Zisk 2015. Zie uitgebreid paragraaf 3.5.
Zie over het vorderen van excuses en de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering o.a. Bren‐
ninkmeijer 2006; De Rey 2017; Van Dijck 2017a; Van Dijck 2017b; Van Essen 2011; Verheij 2010 en
Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014. Zie ook internationaal: Awaiz-Bilal 2015; Carroll &
Witzleb 2011; Carroll 2010a; Carroll 2010b; Carroll 2013; Neethling 2009; Vines 2007 en White
2006.
Zie onder verwijzing naar voorbeelden paragraaf 3.6.
Zie o.a. Hulst e.a. 2008, p. 784 (“Niettemin menen wij dat de helende kracht van excuses voor het
rechtssysteem de opdracht inhoudt om het aanbieden daarvan zoveel mogelijk te stimuleren.”);
Hoogenboezem & Hees 2014 en Tjittes 2013, p. 19 (“Laten we er dan wat aan doen, wat ook in
andere landen (…) is gebeurd: het in de wet uitsluiten van aansprakelijkheid voor excuses en
tekenen van medeleven”).
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excuses heeft aangeboden. Meer specifiek wordt voor civiele aansprakelijkheids‐
procedures verondersteld dat de rechter partijen die hun excuses aanbieden eerder
aansprakelijk zal houden voor de geleden schade. Voor het Nederlandse recht is
het echter onduidelijk welke rol excuses spelen in het oordeel van de civiele
rechter. Voordat een discussie kan worden gevoerd over de meerwaarde van excu‐
sesbeschermende wetgeving zal hierover meer duidelijkheid verkregen moeten
worden. Ten aanzien van het faciliteren van excuses geldt dat nog niet eerder is
onderzocht hoe door Nederlandse rechters wordt omgegaan met een vordering tot
het aanbieden van excuses. Ook dit dient in kaart te worden gebracht voordat een
vergelijking met andere jurisdicties zinvol is.
Daarnaast is het nog onduidelijk of de hierboven omschreven initiatieven de
beoogde effecten (voldoende) bereiken. De keuze van een normschender om al dan
niet excuses aan te bieden is zeer complex en kan door een veelvoud aan factoren
worden beïnvloed. We weten nog weinig over de mate waarin en de wijze waarop
juridische procedures deze complexe keuze (op een positieve of negatieve wijze)
beïnvloeden. Voordat er concrete aanpassingen kunnen plaatsvinden ter verster‐
king van de rol van excuses in het recht zal eerst inzichtelijk moeten worden
gemaakt welke mechanismen een rol spelen bij de interactie tussen excuses en juri‐
dische procedures. Pas dan kan worden beoordeeld of, en zo ja hoe, aanpassingen
dienen te worden gemaakt aan de bestaande procedures. Indien uit dit onderzoek
blijkt dat juridische procedures geen drempels opwerpen voor het aanbieden van
excuses is dit ook een interessante uitkomst, aangezien het treffen van maatregelen
in dat geval niet nodig is. Het doel van dit onderzoek is het krijgen van een beter
begrip van welke mechanismen een rol spelen bij de interactie tussen excuses en
juridische procedures. In dit kader wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze
juridische procedures de positieve rol die excuses kunnen spelen belemmeren of
stimuleren. Het bereiken van dit onderzoeksdoel kan bijdragen aan inzichten over
hoe een juridische procedure dient te worden ingericht zodat de positieve potentie
van excuses wordt benut. Dit zal uiteindelijk leiden tot concrete aanbevelingen.

1.4

De civiele procedure en de medische tuchtprocedure

Om de gevolgen van juridische procedures voor de rol van excuses te kunnen
onderzoeken, is het noodzakelijk om procedures op dit punt met elkaar te vergelij‐
ken. In dit onderzoek is gekozen voor de civiele procedure en de medische tucht‐
procedure. De keuze voor de civiele procedure ligt voor de hand aangezien het
Nederlandse wetenschappelijke debat over de rol van excuses in het recht zich
voornamelijk hierop richt.37 Er is gekozen om een vergelijking te maken met de
medische tuchtprocedure aangezien door verschillende auteurs wordt gesugge‐
reerd dat de civiele rechtspraak en de medische tuchtrechtspraak elkaar wederzijds
37.

Zie paragraaf 1.3.
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kunnen inspireren in de wijze waarop met excuses wordt omgegaan.38 Een diep‐
gaande analyse op dit punt ontbreekt echter. Met dit onderzoek wordt deze lacune
opgevuld.
Daarnaast is het ook op zichzelf van betekenis om inzicht te verkrijgen in de
plaats en betekenis van excuses in de medische tuchtprocedure. In de literatuur is
nauwelijks aandacht geweest voor de rol die excuses spelen in de medische tucht‐
procedure terwijl de wijze waarop in de medische tuchtrechtspraak over excuses
wordt geoordeeld wel directe gevolgen heeft voor de bereidheid van artsen om
excuses aan te bieden.39 Het tuchtrecht geeft immers belangrijke ijkpunten voor
wat moet worden verstaan onder verantwoordelijke zorg. Beroepsbeoefenaren zul‐
len hun handelen dientengevolge aan de in het tuchtrecht ontwikkelde normen
dienen aan te passen. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat het meemaken van
een tuchtprocedure door beroepsbeoefenaren als ingrijpend en belastend wordt
ervaren.40 Artsen zullen ook om die reden geneigd zijn hun handelen aan te passen
om op die manier een tuchtprocedure te voorkomen.41
Er is bewust voor gekozen om een vergelijking te maken tussen twee procedu‐
res die wezenlijk van elkaar verschillen in termen van doelstellingen. Het primaire
doel van de civiele procedure is het bieden van een efficiënte, effectieve en eerlijke
mogelijkheid aan de rechtzoekende om zijn burgerlijke materiële rechten vast te
stellen en te verwezenlijken.42 In het bijzonder voor het vermogensrecht brengt dit

38.

39.

40.
41.
42.

Zo verwijst Zwart-Hink in haar analyse met betrekking tot de vraag of het aanbieden van excuses
een erkenning van civielrechtelijke aansprakelijkheid kan inhouden ter illustratie en inspiratie
naar medische tuchtrechtrechtspraak (Zwart-Hink 2017). Zie ook Deen 2018 waarin wordt opge‐
merkt dat het jammer is dat het CTG in CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG
8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68 (zie over deze uitspraken uitgebreid paragraaf 8.4.3)
openheid en excuses niet wat meer heeft gestimuleerd en waarin ter inspiratie wordt verwezen
naar een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:
2016:502, zie over deze uitspraak uitgebreid paragraaf 5.3.2.2).
Slechts naar aanleiding van twee aan elkaar gelieerde recente uitspraken van het CTG (CTG
8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68, zie
over deze uitspraken uitgebreid paragraaf 8.4.3) wordt dit onderwerp in een tweetal annotaties
aangestipt. Zie Ruitenbeek-Bart 2018 (waarin wordt volstaan met de opmerking dat het CTG in
deze uitspraken enkele belangwekkende overwegingen wijdt aan de plaats van excuses in medi‐
sche aansprakelijkheidszaken) en Deen 2018 (waarin een paragraaf is gewijd aan de rol van excu‐
ses in het medisch tuchtrecht).
Zie onder meer Weenink & Tool 2016; Verhoef e.a. 2015; Friele e.a. 2017 en Laarman e.a. 2019.
In het uiterste geval kan dit leiden tot ‘defensive medicine’. Zie hierover Laarman e.a. 2019.
Zie hierover o.a. De Groot 2008, p. 33-34. Asser e.a. hebben gepleit voor een herwaardering van
deze opvatting. Zij zien recht- en titelverschaffing niet als het enige zelfstandige doel van de
civiele procedure (Asser e.a 2003; Asser e.a. 2006). Volgens hun is ook wezenlijk het bevorderen
van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid. Zij hebben voor deze opvatting weinig bijval
gekregen (zie o.a. kritisch Snijders 2003). De Minister van Justitie heeft recht- en titelverschaffing
nadien het primaire doel van het civiele proces genoemd en acht de bevordering van de rechts‐
ontwikkeling en de rechtseenheid hieraan ondergeschikt (Kamerstukken II 2006/07, 30951, nr. 1,
p. 8).
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mee dat het in de civiele procedure voornamelijk gaat om financiële belangen.43 Zo
is het aansprakelijkheidsrecht (een rechtsgebied dat in het bijzonder relevant is
voor dit onderzoek44) van oudsher primair een vergoedingssysteem.45 Wanneer
voldaan is aan de vereisten voor aansprakelijkheid geldt dat de schadeveroorzaker
dan wel diens verzekeraar een eventuele schadevergoeding aan de benadeelde
dient te betalen waarbij het uitgangspunt is dat de benadeelde volledig gecompen‐
seerd dient te worden. Het (waar nodig) toekennen van financiële compensatie aan
de benadeelde staat in de civiele aansprakelijkheidsprocedure dus centraal.
Hoewel onduidelijk bestaat over het precieze rechtskarakter van het (medisch)
tuchtrecht,46 is wel duidelijk dat het gaat om een systeem van rechtspraak met
bijbehorende sancties die verband houden met het goed functioneren van een
beroepsgroep.47 Het is in belangrijke mate aan de beroepsgroep zelf om te bepalen
wat moet worden verstaan onder goede kwaliteit van de beroepsuitoefening.48 Dit
blijkt uit de omstandigheid dat de redelijk handelend en redelijk bekwame
beroepsgenoot maatstaf is in het (medische) tuchtrecht.49 Het voornaamste doel
van het (medisch) tuchtrecht is daarmee het bewaken en bevorderen van de kwali‐
teit van de beroepsuitoefening.50 Dit brengt mee dat het in een (medische) tucht‐
procedure niet primair draait om de belangen van de klager. Een aangeklaagde
hulpverlener legt geen verantwoording af aan de klager maar aan het tuchtcollege
(en daarmee aan de beroepsgroep). De klager kan dientengevolge door middel van
een medische tuchtprocedure geen financiële compensatie afdwingen.51

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

Dit uitgangspunt wordt in de literatuur regelmatig onderstreept. Zie bijvoorbeeld Van Dijck 2015
(“Kenmerkend voor vermogensrechten is (…) de focus op financiële compensatie.”) en NieskensIsphording 1999 (“Het vermogensrecht echter, hoe propvol emoties ook, draait uiteindelijk ‘alleen
om de poen.’”).
Het wetenschappelijke debat over de rol van excuses in het civiele recht richt zich immers voorna‐
melijk op het aansprakelijkheidsrecht (zie paragraaf 1.3).
O.a. Asser/Sieburgh 6-IV 2019/18-20; Bloembergen 1965, p. 181; Hartlief 1997, p. 17-18; Verheij
2019, p. 14. Naast compensatie worden ook andere (neven)functies aan het aansprakelijkheids‐
recht toebedeeld zoals rechtsherstel, preventie en genoegdoening (Zie voor een overzicht Van de
Bunt 2016, hoofdstuk 4).
Zie Kamerstukken II 1979/80, 16162, 3, p. 13, waaruit blijk dat volgens de wetgever moeilijk is te
definiëren wat onder tuchtrechtspraak moet worden verstaan. In de literatuur bestaat voorts
verschil van mening of het een rechtsgebied is dat meer verwantschap vertoont met het civiele
recht of het strafrecht (of dat het een rechtsgebied betreft met eigen, onderscheidende ken‐
merken). Vranken merkt hierover op dat een algemeen antwoord op deze vraag moeilijk is te
geven en waarschijnlijk ook niet erg vruchtbaar is (Vranken 1987).
Kamerstukken II 1979/80, 16162, 4, p. 38-40.
Hendriks 2015, p. 323.
Zie hierover Mooibroek 2015a.
Zie o.a. Leenen e.a. 2017, p. 583; Rube 2017, p. 105-106; Hendriks 2015, p. 322-323; Soeharno 2016
en Sijmons e.a. 2013, p. 147-148.
De tuchtcolleges hebben immers enkel de bevoegdheid om een klacht gegrond of ongegrond te
verklaren en bij een gegrondverklaring een maatregel op te leggen. Zij hebben niet de bevoegd‐
heid om civielrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen en kunnen daarmee ook geen schade‐
vergoeding toekennen.
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Ik verwacht dat de verschillen tussen de civiele procedure en medische tucht‐
procedure meebrengen dat het aanbieden van excuses een andere rol speelt binnen
deze procedures. Hierbij verwacht ik dat binnen de civiele procedure, die primair
gericht is op financiële compensatie, excuses een minder grote rol zullen spelen
vergeleken met de medische tuchtprocedure, die niet gericht is op financiële com‐
pensatie. De achtergrond hiervan is dat op het moment dat er discussie wordt
gevoerd over financiële compensatie er minder of zelfs geen ruimte is voor andere
(meer immateriële) behoeften, zoals excuses. Dit sluit aan bij de literatuur over
‘incommensurability’. Hiervan wordt gesproken wanneer er sprake is van verschil‐
lende waarden die niet kunnen worden gemeten aan de hand van dezelfde metri‐
sche schaal.52 In deze redenatie zal binnen een procedure die primair is gericht op
het vaststellen van financiële compensatie geen ruimte bestaan voor immateriële
belangen (zoals excuses) aangezien hierop een ander waardesysteem van toepas‐
sing is.
Een overeenkomst tussen de civiele procedure en de medische tuchtprocedure
is dat voor beide procedures geldt dat er groeiende aandacht is voor de positie van
respectievelijk de benadeelde en de klager. Zo wordt aan het civiele aansprakelijk‐
heidsrecht in toenemende mate, naast de klassieke compensatiefunctie, een
genoegdoeningsfunctie toegekend.53 Hoewel de medische tuchtprocedure niet als
doel heeft om de klager genoegdoening te verschaffen, wordt ook hier steeds meer
onderkend dat dit wel een waardevol neveneffect kan zijn.54 Deze ontwikkelingen
sluiten goed aan bij de problematiek van dit onderzoek aangezien het aanbieden
van excuses bij uitstek een manier is om genoegdoening te verschaffen aan de
benadeelde of de klager (op een andere manier dan door het toekennen van
schadevergoeding). Dientengevolge is het juist voor deze procedures interessant
om te kijken naar hoe wordt omgegaan met het aanbieden van excuses.

52.
53.

54.

Zie hierover Fiske & Tetlock 1997 en Sunstein 1993. Zie ook Van Dijck 2017c waarin de incom‐
mensurability tussen immateriële schade enerzijds en de vergoeding daarvan in geld anderzijds
wordt besproken.
Genoegdoening kan worden gezien als ‘erkenning door het recht dat een ander verantwoordelijk
is voor het toebrengen van nadeel’ (Lindenbergh 2014). In de klassieke opvatting wordt genoeg‐
doening in het aansprakelijkheidsrecht verschaft door het toekennen van (immateriële) schade‐
vergoeding (in de parlementaire geschiedenis wordt genoegdoening genoemt als een functie van
de vergoeding van immateriële schade (Van Zeben & Du Pon 1981b, p. 377-378); zo ook Bloemen‐
bergen 1965, p. 5). Anderen wijzen erop dat genoegdoening ook op andere wijzen aan slachtoffers
kan worden verschaft, bijvoorbeeld door waarheidsvinding (zie bijvoorbeeld Van Maanen 2003).
Over de genoegdoeningsfunctie zie o.a. Loth 2016; Du Perron 2003; Van Dijck 2015; Van Dijck
2016 en Lindenbergh 1998, p. 40-45. Zie ook Verheij 2002, p. 427, waarin de genoegdoeningsfunc‐
tie wordt afgewezen. Ook breder is de afgelopen jaren ten aanzien van de civiele procedure
steeds vaker aandacht voor de (materiële en immateriële) belangen en behoeften van proces‐
partijen en hoe hieraan tegemoet kan worden gekomen (o.a. Huver e.a. 2007 en Coenraad &
Ingelse 2017).
Den Tonkelaar 2016 en De Die & Hoorenman 2008, p. 58.

26

1.5

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?

Onderzoeksvraag

Het voorgaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre en op welke wijze wordt het aanbieden van excuses door kenmerken van de
civiele procedure en de medische tuchtprocedure belemmerd of bevorderd?
Dit onderzoek vertrekt vanuit het uitgangspunt dat het aanbieden van excuses in
het civiele recht en de medische tuchtprocedure mogelijk meer gestimuleerd en
ieder geval niet belemmerd zou moeten worden. De vraag of het wenselijk is dat er
binnen deze procedures meer ruimte komt voor het aanbieden van excuses is daar‐
mee bewust buiten het bestek van het onderzoek gelaten. De beantwoording van
deze (normatieve) vraag hangt uiteindelijk namelijk af van de bereidheid om nietfinanciële belangen een plaats te geven in het civiele recht, het medische tuchtrecht
en in het recht in het algemeen. In de kern is dit een rechtspolitieke keuze, waar in
dit onderzoek gemakshalve overheen gestapt wordt. Ook de vraag hoe het aanbie‐
den van excuses zich verhoudt tot andere immateriële belangen en de genoegdoe‐
ningsfunctie van het aansprakelijkheidsrecht valt buiten het bereik van dit onder‐
zoek. Voordat deze (meer fundamentele) vragen kunnen worden beantwoord zal
immers eerst meer duidelijkheid moeten worden verkregen over de (mogelijke)
juridische inbedding van excuses. Het onderhavige onderzoek richt zich op dit
laatste en legt daarmee een gefundeerde basis voor vervolgonderzoek naar bijvoor‐
beeld de functies van het civiele aansprakelijkheidsrecht.
Het onderzoek richt zich voorts specifiek op hoe (tucht)rechters en proces‐
partijen tijdens de onderzochte procedures omgaan met excuses. De wijze waarop
met excuses wordt omgegaan in de periode voorafgaand aan de procedure of in
zaken waarin het uiteindelijk niet komt tot een juridische procedure valt daarmee
buiten het bestek van dit onderzoek. De reden hiervoor is dat de werking van
excuses in deze contexten al veelvuldig onderwerp van onderzoek is geweest,55
terwijl over de wijze waarop in juridische procedures met excuses wordt omge‐
gaan nog weinig bekend is. Wel dient te worden opgemerkt dat de wijze waarop in
juridische procedures met excuses wordt omgegaan, kan uitstralen op de periode
die daaraan voorafgaat (de schaduw van de juridische procedure). Wanneer het
aanbieden van excuses in een eventuele daaropvolgende procedure kan leiden tot
negatieve juridische consequenties zal men genegen zijn zich daarvan te onthou‐
den. Anderzijds zal het juist laagdrempeliger zijn om excuses aan te bieden wan‐
neer hieraan in een eventuele daaropvolgende procedure geen negatieve maar juist
positieve juridische consequenties kunnen worden verbonden.
Een aantal van de in dit onderzoek gebruikte termen verdient nadere verduide‐
lijking. Met ‘kenmerken’ van de onderzochte procedures wordt in dit onderzoek
55.

Zie uitgebreid hoofdstuk 2, in het bijzonder paragrafen 2.3.1 en 2.3.2.
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zowel gedoeld op de formeelrechtelijke kenmerken van de procedures als op de
materieelrechtelijke rechtsregels waaraan in de procedures toepassing wordt gege‐
ven. Daarnaast wordt hieronder mede verstaan de wijze waarop in de praktijk
invulling wordt gegeven aan de procedures (feitelijk verloop).
Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over situaties waarin excuses
worden aangeboden gaat het regelmatig om aansprakelijkheidskwesties. In die
gevallen wordt de gebeurtenis die de materiële en/of immateriële schade heeft
veroorzaakt aangeduid met de term ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’. Voor de
periode die op de schadeveroorzakende gebeurtenis volgt waarin de schade zal
worden afgewikkeld wordt de term ‘schadeafwikkelingstraject’ gebruikt. Degene
die de schade heeft veroorzaakt, doorgaans de aanbieder van excuses, wordt aan‐
geduid met de term ‘schadeveroorzaker’ (ook al staat de juridische verwijtbaarheid
nog niet vast). Degene die de schade heeft geleden, doorgaans de ontvanger van
excuses, wordt aangeduid met de term ‘benadeelde’. In situaties waarbij er geke‐
ken wordt naar de werking van excuses buiten het aansprakelijkheidsrecht worden
respectievelijk de termen ‘normschender’ (als aanbieder van excuses) en ‘slacht‐
offer’ (als ontvanger van excuses) gebruikt.

1.6

Opzet en methode van het onderzoek

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal deelvragen. In het navol‐
gende zal ik deze deelvragen toelichten. Tevens zal ik aangeven welke onderzoeks‐
methoden worden gebruikt bij het beantwoorden van de deelvragen.
Deelvraag 1: Hoe worden excuses gedefinieerd, wat zijn de effecten van het aanbieden van
excuses, en welke omstandigheden beïnvloeden de bereidheid van normschenders om excu‐
ses aan te bieden?
Teneinde onderzoek te doen naar ‘excuses’ is het allereerst van belang om vast
te stellen wat hieronder precies wordt verstaan. Het onderzoek vangt dan ook aan
met een definiëring van het begrip excuses (hoofdstuk 2). Dit gebeurt aan de hand
van een literatuuronderzoek waarbij eerder onderzoek op dit gebied in kaart
wordt gebracht. Op basis van dit literatuuronderzoek kom ik uiteindelijk tot een
werkbare operationalisering voor het begrip excuses. Daarnaast wordt in hoofd‐
stuk 2 op basis van een literatuuronderzoek in kaart gebracht welke effecten het
aanbieden van excuses heeft, onder welke omstandigheden excuses effectief
worden aangeboden en onder welke omstandigheden normschenders bereid zijn
om excuses aan te bieden.
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Deelvraag 2: Wat is de stand van het Nederlandse wetenschappelijk debat over de rol van
excuses in het civiele recht en ontstaat hieruit het beeld dat de Nederlandse civiele proce‐
dure belemmerend of bevorderend is voor het aanbieden van excuses?
In hoofdstuk 3 geef ik, eveneens op basis van een literatuuronderzoek, een
overzicht van de ‘state of the art’ ten aanzien van het Nederlandse wetenschappe‐
lijk debat over de rol van excuses in het civiele recht. Ten aanzien van de vraag
welke rol excuses spelen (of zouden moeten spelen) in het medisch tuchtrecht is
vrijwel geen literatuur verschenen. Ik richt mij om die reden in hoofdstuk 3 enkel
op de civiele procedure.56 Uiteindelijk wordt omschreven of uit de literatuur het
beeld ontstaat dat de Nederlandse civiele procedure het aanbieden van excuses
belemmert of juist bevordert.
Deelvraag 3: In hoeverre en op welke wijze spelen excuses een rol in de civiele rechtspraak
en de medische tuchtrechtspraak, en werkt dit belemmerend of bevorderend voor het aanbie‐
den van excuses?
Om een (eerste) indruk te krijgen van de verschillende wijzen waarop excuses
een rol spelen binnen de civiele en de medische tuchtrechtspraak, heb ik een uitge‐
breide systematische jurisprudentieanalyse uitgevoerd. In hoofdstuk 4 omschrijf ik
allereerst welke aanpak ik hierbij heb gehanteerd. Vervolgens bespreek ik in de
hoofdstukken 5 t/m 7 de uitkomsten. In hoofdstuk 8 geef ik daarnaast een over‐
zicht van de manieren waarop excuses in de jurisprudentie van de twee procedu‐
res aan bod komen. Er ontstaat hier een eerste beeld van op welke vlakken de pro‐
cedures drempels opwerpen voor het aanbieden van excuses, of juist excuses
bevorderend zijn en welke kenmerken van de procedures hierbij een rol spelen. De
procedures worden op dit punt met elkaar vergeleken.
Deelvraag 4: In hoeverre vinden de bevindingen uit het literatuuronderzoek en het
jurisprudentieonderzoek weerslag in de praktijk en welke andere kenmerken van de civiele
procedure en de medische tuchtprocedure belemmeren of bevorderen het aanbieden van
excuses?
Om te achterhalen welke juridische drempels of stimulansen er bestaan voor
het aanbieden van excuses, is het uitvoeren van alleen een literatuurstudie en
jurisprudentieonderzoek uiteindelijk onvoldoende. Om meer zicht te krijgen op
wat zich in de praktijk daadwerkelijk afspeelt, zijn een observatieonderzoek en een
interviewstudie uitgevoerd. Ik licht de keuze voor deze methoden en de werkwijze
die ik heb ik gehanteerd bij de uitvoer ervan toe in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 10
bespreek ik vervolgens de uitkomsten van de studies.
Met het oog op de uitvoerbaarheid van het observatieonderzoek en de inter‐
viewstudie is ervoor gekozen om specifiek te kijken naar medische
aansprakelijkheidszaken en medische tuchtzaken. Deze keuze ligt op de eerste
56.

Zie hierover nader paragraaf 3.1
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plaats voor hand aangezien de effectiviteit van excuses in de medische context uit‐
gebreid is onderzocht.57 Daarnaast is het voor dit onderzoek van belang om ver‐
schillende procedures met elkaar te vergelijken waarin vergelijkbare cases worden
behandeld. Het voorgaande impliceert dat de interviewstudie en het observatieon‐
derzoek ten aanzien van de civiele procedure smaller zijn afgebakend vergeleken
met het jurisprudentieonderzoek. Bij het jurisprudentieonderzoek is immers de
civiele procedure in zijn algemeenheid onderwerp van onderzoek terwijl bij de
interviewstudie en het observatieonderzoek enkel wordt gekeken naar medische
aansprakelijkheidszaken. De uitkomsten van de interviewstudie en het observatie‐
onderzoek zeggen om die reden enkel iets over de onderzochte medische civiele
aansprakelijkheidszaken en zijn niet representatief voor de civiele procedure in
zijn algemeenheid.
Ten slotte worden de belangrijkste bevindingen en onderzoeksresultaten samenge‐
vat in hoofdstuk 11. Op deze plaats doe ik daarnaast enkele aanbevelingen en sug‐
gesties voor vervolgonderzoek. Het onderzoek is afgerond in februari 2020. Litera‐
tuur die na deze datum is verschenen is niet meer meegenomen.

1.7

Relevantie

Hieronder sta ik stil bij de wetenschappelijke (paragraaf 1.7.1) en maatschappelijke
(paragraaf 1.7.2) relevantie van dit onderzoek.
1.7.1

Wetenschappelijke relevantie

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is in de eerste plaats gelegen in
de verkrijging van nieuwe inzichten die zowel interessant zijn vanuit een psycho‐
logisch perspectief als vanuit een juridisch perspectief. Beide perspectieven zijn in
dit onderzoek nauw aan elkaar gerelateerd. Psychologische onderzoek in de juridi‐
sche setting richt zich voornamelijk op de invloed van excuses op schikkingsonder‐
handelingen of juridische besluitvorming. Er is nog geen empirisch onderzoek ver‐
richt naar de vraag of en in hoeverre contextuele kenmerken, zoals juridische pro‐
cedures, excuses van de schadeveroorzaker kunnen bevorderen of juist tegenwer‐
ken. Dit onderzoek maakt daarnaast gebruik van verschillende onderzoekmetho‐
den. Juist deze combinatie van onderzoeksmethoden en het multidisciplinaire
karakter daarvan maakt het onderzoek nieuw en uniek. Het onderzoek draagt
daarmee bij aan een beter begrip van de inpasbaarheid van empirische inzichten in
het recht.
57.

Zie o.a. Allan & McKillop 2010; Cohen 2000; Gallagher e.a. 2003; Gallagher e.a., 2006; Hickson e.a.
1992; Iedema e.a. 2008; Kaldjian e.a. 2006; Lamb e.a. 2003; Mazor 2004; Mazor 2006; Mazor e.a.
2013; Robbennolt 2009; Taft 2005; Vincent, Young & Phillips 1994 en Witman, Park & Hardin,
1996.
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Daarnaast is nog weinig bekend over hoe we in het recht tegemoet kunnen
komen aan niet-financiële belangen. Voor het civiele recht geldt dat er weliswaar
op een abstract niveau is nagedacht over de inbedding van de genoegdoenings‐
functies in het aansprakelijkheidsrecht,58 maar dat nog weinig onderzoek is gedaan
naar hoe hier concreet invulling aan kan worden gegeven. Dit onderzoek biedt
aanknopingspunten om in deze leemte te voorzien in die zin dat voor een speci‐
fieke behoefte van procesdeelnemers (het aanbieden en ontvangen van excuses)
wordt bekeken hoe deze een plaats kan krijgen binnen de civiele procedure en de
medische tuchtprocedure.
1.7.2

Maatschappelijk relevantie

Meer kennis over de plaats en betekenis van excuses in het civiele recht en het
medisch tuchtrecht, levert relevante informatie op voor verschillende actoren. Deze
kennis kan allereerst nuttig zijn voor de wetgever bij het ontwerpen van wet- en
regelgeving waarbij het doel is om de civiele procedure en/of de medische tucht‐
procedure (meer) tegemoet te laten komen aan immateriële belangen. In de litera‐
tuur wordt gepleit voor de introductie van excusesbeschermende wetgeving.59
Wanneer de wetgever het inderdaad ambieert om de plaats van excuses in het
recht te versterken, is het maar de vraag of de introductie van excusesbescher‐
mende wetgeving de beste manier is om dit doel te bereiken. Dit onderzoek legt de
interactie tussen het aanbieden van excuses en de onderzochte procedure bloot,
hetgeen voor de wetgever duidelijk maakt waar precies de pijnpunten zitten. Wer‐
pen de onderzochte procedures eigenlijk wel drempels op voor het aanbieden van
excuses en zo ja kunnen deze drempels dan worden weggenomen door de intro‐
ductie van excusesbeschermende wetgeving? Zijn er misschien niet andere meer
creatieve oplossingen mogelijk die meer aansluiten bij hoe het er in de praktijk aan
toen gaat?
Ten tweede levert het onderzoek relevante inzichten op voor de rechtspraak.
Excuses dragen bij aan een soepeler verloop van de schadeafwikkeling in die zin
dat schikkingen worden gestimuleerd en kostbare procedures kunnen worden
voorkomen.60 Onderzoek naar hoe excuses binnen juridische procedures kunnen
worden gestimuleerd en hoe eventuele drempels kunnen worden weggenomen
draagt aldus bij aan meer inzicht over manieren waarop de werkdruk van de recht‐
spraak kan worden verlicht. Dit is in het bijzonder relevant aangezien er regel‐
matig wordt gewezen op de hoge kosten en het gebrek aan efficiëntie binnen de

58.
59.
60.

Zie o.a. Loth 2016 en Du Perron 2003.
Zie paragraaf 3.5.3.
Zie uitgebreid paragraaf 2.3.2.
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rechtspraak.61 Voorts zijn de-escalatie en maatwerk de afgelopen jaren belangrijke
thema’s geweest voor de Raad voor de Rechtspraak.62 Onderzoek naar excuses
sluit hier goed bij aan, aangezien deze kunnen bijdragen aan de-escalatie van con‐
flicten.63 Uiteindelijk leidt het stimuleren van het aanbieden van excuses in de
civiele procedure tot meer tevredenheid bij procespartijen hetgeen ten goede komt
aan het maatschappelijk draagvlak voor de Rechtspraak. Het onderzoek is daar‐
naast interessant voor (tucht)rechters die geconfronteerd worden met proces‐
partijen die excuses hebben aangeboden of excuses wensen te ontvangen. De
inzichten uit dit onderzoek geven houvast over hoe zij hier in hun procespraktijk
mee om kunnen gaan.
Voorts levert dit onderzoek waardevolle inzichten op voor normschenders en
diens procesvertegenwoordigers en verzekeraars. Voor hen is het namelijk van
belang om te weten onder welke omstandigheden ‘veilig’ excuses kunnen worden
aangeboden. Aangezien een gedeelte van dit onderzoek zich specifiek richt op
civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid na een medische fout, zijn de inzichten
uit het onderzoek in het bijzonder van belang voor medische beroepsbeoefenaren.
Hoewel er de afgelopen jaren al veel aandacht is geweest voor openheid na medi‐
sche incidenten, blijft het voor medische beroepsbeoefenaren onduidelijk in hoe‐
verre en onder welke voorwaarden excuses mogen worden aangeboden. Dit
onderzoek verschaft helderheid op dit punt.
Ten slotte is dit onderzoek vanuit een maatschappelijk oogpunt relevant omdat
het bijdraagt aan begrip over wijzen waarop de positie van slachtoffers kan
worden versterkt in het recht. Het ontvangen van excuses is immers een expliciete
behoefte van slachtoffers.64 Het onderzoek levert inzichten op ten aanzien van hoe
deze behoefte in de civiele procedure en de medische tuchtprocedure kan worden
gewaarborgd.

61.
62.

63.
64.

Uit de onderzoeksagenda 2015-2016 van de Raad voor der Rechtspraak komt naar voren dat
balans in werkbelasting, snelle en efficiënte rechtspraak en kosten besparing belangrijke speer‐
punten vormen voor de Raad voor de Rechtspraak.
Dit blijkt onder meer uit de aandacht voor conflictoplossing op maat in het civiele en het familie‐
recht. Zie bijvoorbeeld de pilots conflictoplossing op maat en het rapport ‘Zitten, luisteren en
schikken‘ (Van der Linden 2008). Ook in de huidige onderzoeksagenda van de Raad voor de
Rechtspraak is er aandacht voor de regiefunctie van de rechter en conflictdiagnose waarbij verder
wordt gekeken dan enkel het juridische geschil.
Zie uitgebreid paragraaf 2.3.1.
Zie uitgebreid paragraaf 2.3.1.
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Definitie en effectiviteit van excuses
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In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag van mijn onderzoek van een antwoord
voorzien:
Hoe worden excuses gedefinieerd, wat zijn de effecten van het aanbieden van excuses, en
welke omstandigheden beïnvloeden de bereidheid van normschenders om excuses aan te
bieden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het eerst nodig om vast te stellen wat
onder het begrip excuses moet worden verstaan. Het eerste doel van dit hoofdstuk
is daarom het formuleren een werkbare definitie van het begrip excuses. Dit doe ik
door in paragraaf 2.2 een overzicht te geven van de in de literatuur gehanteerde
definities. Na het analyseren van deze definities kom ik tot een overzicht van de
verschillende elementen waaruit excuses kunnen bestaan.
Het belang van dit onderzoek is voor een groot gedeelte gebaseerd op de
gedachte dat het aanbieden van excuses leidt tot positieve effecten voor zowel de
aanbieder als de ontvanger van de excuses. De wens om het aanbieden van excuses
in juridische procedures zo min mogelijk te belemmeren en zo veel mogelijk te sti‐
muleren vindt immers zijn grondslag in deze gedachte. Een tweede doel van dit
hoofdstuk is om die reden het in kaart brengen van de (positieve) effecten van
excuses. In paragraaf 2.3 omschrijf ik de effecten van het aanbieden van excuses
waarbij het perspectief van het slachtoffer als ontvanger van de excuses centraal
staat. Verder bespreek ik in paragraaf 2.4 verschillende factoren die de effectiviteit
van excuses kunnen beïnvloeden.
Of er voorafgaand of tijdens een juridische procedure excuses worden aangebo‐
den hangt uiteindelijk af van de bereidheid en mogelijkheid daartoe van de norm‐
schender. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre karakteristieken van juridische proce‐
dures deze bereidheid kunnen beïnvloeden. Het is echter van belang om voor ogen
te houden dat (het voortuitzicht op) een juridische procedure niet de enige factor is
die de bereidheid om excuses aan te bieden (mogelijk) kan beïnvloeden. Om die
reden bespreek ik in paragraaf 2.5 welke redenen normschenders hebben om wel

34

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?

of juist geen excuses aan te bieden en welke factoren de bereidheid om excuses aan
te bieden kunnen beïnvloeden.
Ten aanzien van de drie hierboven genoemde onderwerpen verwijs ik voorna‐
melijk naar sociaal-psychologische literatuur. In de paragrafen 2.3 tot en met 2.5
wordt uitsluitend empirisch onderzoek besproken. Ik ambieer niet om een uitput‐
tend overzicht te geven van alle literatuur betreffende de werking van excuses. De
reden hiervoor is dat er al verschillende boeken en overzichtsartikelen zijn versche‐
nen over deze materie.1 Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de sociaal-psycholo‐
gische literatuur welke relevant is voor dit onderzoek.

2.2

Definitie

Het begrip excuses2 is in de literatuur in eerste instantie voornamelijk theoretisch
omschreven. Een veel geciteerde definitie is bijvoorbeeld die van Tavuchis.3 Hij
omschrijft excuses als een erkenning van de legitimiteit van de geschonden norm,
het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de normschending en het uiten van
oprechte spijt en berouw voor de geleden schade.4 Lazare ziet excuses, naast een
erkenning van de normschending en een uitdrukking van spijt, als een voortdu‐
rende toewijding van de normschender om zijn of haar gedrag te veranderen.5
Een zeer uitgebreide omschrijving van excuses wordt gegeven door Smith.6 In
zijn twee boeken introduceert hij het concept van categorische excuses (‘categorical
apologies’), waarmee hij de in zijn optiek meest ideale manier om excuses aan te
bieden omschrijft. Een categorische verontschuldiging is volgens hem een zeld‐

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zie o.a. Desmet 2012; Meijer 1998; Robbennolt 2008a en Schumann 2018.
In dit onderzoek wordt steeds gebruik gemaakt van de term ‘excuses’. Ik gebruik deze term in de
betekenis van ‘verontschuldigingen’ of ‘betuigingen van spijt’ (Dikke Van Dale 2020). Aan ‘excu‐
ses’ en met name aan het enkelvoudige ‘excuus’ wordt ook wel de betekenis ‘geen geldige reden’
of ‘de reden dat je iets fout hebt gedaan zonder er de verantwoordelijkheid voor te willen dragen’
toegekend. Deze laatste betekenis wordt in dit onderzoek niet bedoeld (tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven).
Tavuchis 1991.
“Minimal, this entailed acknowledgement of the legitimacy of the violated rule, admission of fault
and responsibility for its violation, and the expression of genuine regret and remorse for the harm
done.” (Tavuchis 1991, p. 3).
“Apology is more than an acknowledgement of an offense together with an expression of
remorse. It is an ongoing commitment by the offending party to change his or her behavior.”
(Lazare 2004, p. 263).
Smith 2008 en Smith 2014.
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zame en lastige daad7 welke verschillende elementen omvat.8 De normschender
moet volgens Smith allereerst een dialoog aangaan met het slachtoffer waarin hij
zinvolle informatie verstrekt, met behulp waarvan hetgeen waarvoor hij zich moet
verontschuldigen kan worden geïdentificeerd. Hierbij is van belang dat de norm‐
schender en het slachtoffer overeenstemming bereiken over wat er precies is
gebeurd. Daarnaast moet de normschender morele verantwoordelijkheid aanvaar‐
den voor het veroorzaken van de normschending. De normschender moet verder
de specifieke schade die het slachtoffer heeft geleden identificeren, de gedeelde
morele waardes die door het veroorzaken van deze schade zijn geschonden erken‐
nen en bevestigen op een manier die voor het slachtoffer herkenbaar is. De norm‐
schender moet ten slotte spijt betuigen voor zijn morele falen en zich ertoe verbin‐
den de normschending niet te herhalen en de schade te herstellen of te compense‐
ren.
Hoewel de meeste in de literatuur gehanteerde definities van excuses in over‐
wegende mate theoretisch zijn, is er ook een aantal empirische onderzoeken ver‐
richt naar hoe mensen excuses in de praktijk formuleren. Zo onderzocht Sugimuto
door middel van een surveystudie hoe Amerikaanse en Japanse studenten excuses
aanboden voor relatief kleine normschendingen (zoals het te laat komen voor een
afspraak).9 Beide groepen bleken vergelijkbare elementen op te nemen in hun
excuses.10 De elementen die door de studenten het meest werden opgenomen in
hun excuses waren het betuigen van spijt, het geven van een verklaring voor
hetgeen was voorgevallen, het geven van een beschrijving van de schade en het
aanbieden om het gebrek te herstellen. Daarnaast kwam het ook voor dat studen‐
ten compensatie aanboden voor de schade, de belofte deden de normschending in
de toekomst niet te zullen herhalen en vroegen voor vergeving.
Slocum, Allan & Allan hebben op basis van hetgeen mensen onder een veront‐
schuldiging verstaan een model gemaakt dat het fenomeen excuses inzichtelijk
maakt.11 Daartoe hebben zij 23 interviews afgenomen met mensen die minimaal
twee jaar een relatie hadden waarbinnen hun partner een ernstige normschending

7.
8.

9.
10.

11.

“According to my account, a categorical apology amounts to a rare and burdensome act.” (Smith
2008, p. 17).
Smith 2008, p. 140-142. Naast de inhoud van een categorische excuses geeft Smith ook aan door
wie de excuses moeten worden aangeboden (door de normschender zelf, en dus niet door een
derde zoals een gevolmachtigde), wie de ontvanger van de excuses moet zijn (het slachtoffer en
dus niet een derde zoals een rechtbank), wat de intenties voor het aanbieden van excuses moeten
zijn (het bevorderen van het welzijn van het slachtoffer en het bevestigen van de geschonden
waarden) en welke emoties door de aanbieder van de excuses moeten worden ervaren (verdriet
en schaamte).
Sugimuto 1997.
De onderzoekster concludeerde hieruit dat hoewel er tussen de twee culturen een verschil was in
de mate waarin de verschillende elementen werden gebruikt, de resultaten er wel op leken te wij‐
zen dat beide culturen vergelijkbare basisnormen hebben voor het aanbieden van excuses (Sugi‐
muto 1997, p. 359).
Slocum, Allan & Allan 2010.
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had begaan.12 Aan de deelnemers werd onder meer gevraagd wat hun verwachtin‐
gen waren over de door hun partner aan te bieden excuses. Op basis van de
onderzoeksresultaten conceptualiseren zij excuses als een proces dat bestaat uit één
of meer van drie componenten: het tonen van affectie/emotie (‘affect’), het geven
van bevestiging (‘affirmation’) en het nemen van actie (‘action’). Daarnaast wordt
een tweede dimensie toegevoegd aan het model door elk van de verschillende
componenten op te splitsen in twee categorieën, afhankelijk van de focus van de
normschender. De eerste categorie wordt door de onderzoekers de zelf-gerichte
categorie (‘self-focused category’) genoemd, in die zin dat normschenders zich
richten op hun eigen behoeften. In de tweede categorie (‘self-other focused cate‐
gory’) is de normschender daarnaast ook gericht op de ander, waarbij hij laat zien
zich bewust te zijn van de behoeften van het slachtoffer.
Binnen de eerste affectieve component wordt op deze manier een onderscheid
gemaakt tussen het uiten van spijt (‘regret’) en het uiten van berouw/medeleven
(‘remorse’). Van het uiten van spijt is bijvoorbeeld sprake wanneer de normschen‐
der zegt dat hij zou willen dat hij de normschending niet begaan had of ongedaan
kon maken. Het uiten van spijt focust daarmee op de gevoelens van de normschen‐
der zelf (‘self-focused’) aangezien het zijn eigen ontevredenheid met de situatie
weerspiegelt. Bij het uiten van berouw/medeleven is het van belang dat de norm‐
schender empathie toont voor het slachtoffer door aandacht te besteden aan diens
gevoelens (‘self-other focused’). Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer norm‐
schenders gevoelens van schaamte of verdriet uiten ten aanzien van de norm‐
schending en hetgeen het slachtoffer dientengevolge heeft moeten doorstaan. Deel‐
nemers aan de studie gaven daarnaast aan het in dit kader van belang te vinden
dat normschenders berouw toonden om de juiste reden: ze vonden het van belang
dat normschenders een bevestiging gaven van de gedeelde waarden die zij hadden
geschonden.
Onder de tweede component (het geven van bevestiging) wordt verstaan dat de
normschender expliciet verantwoordelijkheid aanvaardt voor de normschending
en de gevolgen ervan. Dit kan hij in de eerste plaats doen door te erkennen dat hij
verantwoordelijk is voor de normschending en door het geven van uitleg over zijn
eigen gedrag (‘self-focused’). Onder het geven van uitleg moet niet worden ver‐
staan het aandragen van omstandigheden die het gedrag van de normschender
kunnen rechtvaardigen of verschonen. Hiermee wordt immers geen verant‐
woordelijkheid genomen voor de gedraging.13 Daarnaast kan de normschender de
gevolgen van de normschending en de door het slachtoffer geleden schade onder‐
schrijven (‘self-other focused’).

12.
13.

Hierbij ging het bijvoorbeeld om vreemdgaan en huiselijk geweld.
Zie hierover ook Tavuchis, p. 17-19: “To apologize is to declare voluntarily that one has no excuse,
defense, justification, or explanation for an action (…) Specifically, when we resort to excuse,
explanation or justification, we necessarily attempt to distance ourselves form our actions (…).”
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Ten slotte wordt de laatste actie-component beschouwd als een belangrijk
onderdeel van excuses. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen het bieden
van compensatie (‘Restitution’) waarbij de normschender de materiële gevolgen
van de normschending compenseert (‘self-focused’) en het bieden van herstel
(‘Reparation’) waarbij de normschender zowel de immateriële als de materiële
behoeften van het slachtoffer adresseert (‘self-other focused’). Een door deelnemers
veel genoemde wijze waarop herstel kan plaatsvinden bleek het ondernemen van
concrete acties om herhaling van de normschending te voorkomen.
Daarnaast is er veel empirisch onderzoek gedaan waarin de effecten van excu‐
ses op gedrag, emoties en beslissingen worden onderzocht. Opvallend is dat er
grote verschillen bestaan in de wijze waarop het begrip excuses in deze studies
wordt geoperationaliseerd. In de studie van Takaku, Weiner & Ohbuchi, waarin de
relatie tussen excuses en vergeving wordt onderzocht, zijn in het scenario dat aan
de deelnemers van de studie werd voorgelegd bijvoorbeeld vijf elementen van
excuses terug te vinden.14 De Cremer gebruikt in zijn studie naar het herstellen van
vertrouwen door het aanbieden van excuses twee elementen.15 In andere studies
wordt aangegeven dat er excuses zijn aangeboden door het gebruik van de enkele
zin “I want to apologize”.16 In de literatuur wordt er wel op gewezen dat deze ver‐
schillen als gevolg hebben dat de uitkomsten van de studies moeilijk met elkaar
vergeleken kunnen worden.17 In meer recente studies lijkt meer aandacht te
worden besteed aan de operationalisering van het begrip excuses. In hun studie
naar hoe excuses die worden aangeboden voor een vertrouwensbreuk het meest
effectief kunnen worden aangeboden, specificeren Lewicki, Polin & Lount bijvoor‐
beeld eerst aan de hand van een analyse van eerdere publicaties zes belangrijke

14.

15.

16.
17.

“The copy machine on campus was not working. So, I went to an off campus copy store. That
took an hour. But, the copy machine there ate your notes and damaged them. I returned as soon
as possible. I apologize. I am so sorry. It is entirely my fault. I feel awful and terribly guilty; I must
have caused you a lot of aggravation. I will do anything to make up for this.” Ik lees hierin 1) een
beschrijving van hetgeen is voorgevallen, 2) een aanvaarding van verantwoordelijkheid (ook al
wordt niet duidelijk waarvoor precies), 3) het uiten van spijt, 4) een (vaag) aanbod om de schade
te herstellen en 5) een uitdrukking van emoties (ik voel me verschrikkelijk en schuldig).
“I made sure that the apology contained the necessary elements of (a) taking responsibility and
(b) expressing remorse. Specifically, person A said: ‘I realize that my offer to you was not appro‐
priate (i.e., taking responsibility) and I feel bad about this (i.e., expression of remorse)’.” (De Cremer
2010, p. 845).
Zie bijvoorbeeld: Haesevoets e.a. 2013.
Zie bijvoorbeeld: Sugimoto 1997, p. 351 (“Furthermore, findings from existing empirical studies
do not lend themselves easily to al clear comparison (…).”); Slocum, Allan & Allan 2011 (“This
absence of a generally accepted theory and operational deﬁnition of apology makes it difﬁcult to
compare the results of existing studies and to do research in respect of apology”) en Lewicki,
Polin & Lount 2016, p. 181 (“How can ﬁndings from these studies be compared and validity ensu‐
red when an ‘apology’ used in one study contains different numbers and types of components
than an ‘apology’ used in another study?”).
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componenten voor effectieve excuses.18 Daarnaast wordt in verschillende studies
voortgebouwd op het hierboven beschreven model van Slocum, Allan & Allan.19
Wanneer we de door de verschillende auteurs gehanteerde definities bezien
blijkt dat deze onderling van elkaar verschillen. Het is dus niet mogelijk om één
alomvattende definitie van het begrip excuses te geven. Carroll merkt in dit ver‐
band op dat het niet erg zinvol is om een binaire ‘het is wel of het is geen’ definitie
voor excuses te hanteren.20 Veel beter zouden we volgens haar moeten kijken naar
de verschillende elementen waaruit excuses kunnen bestaan. Ook andere auteurs
erkennen dat geen sprake is van een vastomlijnd begrip maar dat wat onder excu‐
ses moet worden verstaan contextafhankelijk is.21 Het onderscheiden van verschil‐
lende elementen onderkent de realiteit dat excuses in de praktijk steeds op een
eigen en verschillende wijze zullen worden vormgegeven. In lijn hiermee hebben
de in de literatuur gehanteerde definities, ondanks het feit dat ze inhoudelijk van
elkaar verschillen, met elkaar gemeen dat er steeds verschillende elementen
worden benoemd waaruit excuses kunnen bestaan. Tabel 1 laat zien welke elemen‐
ten in de literatuur worden benoemd.22

18.

19.
20.
21.

22.

Lewicki, Polin & Lount 2016, p. 181-183: 1) Expression of Regret (A statement in which the viola‐
tor expresses how sorry they are for the offense), 2) Explanation (A statement in which the rea‐
sons for the offense are described to the victim), 3) Acknowledgement of Responsibility (A state‐
ment which demonstrates the violator understands their part in the offense), 4) Declaration of
Repentance (A statement in which the violator expresses their promise to not repeat the offense),
5) Offer of Repair (A statement extending a way to work toward trust rebuilding on the part of
the violator), 6) Request for Forgiveness (A statement asking for the victim to pardon the viola‐
tor’s actions). Zie ook Lewicki & Polin 2012.
Zie bijvoorbeeld Allan e.a. 2014.
Carroll 2013, p. 323.
Zie bijvoorbeeld Slocum, Allan & Allan 2011 (“(…) it appears as if an apology does not have a
ﬁxed content, and that what people who have been wronged require is not only individualistic,
but also differs depending on the situation.”); Smith 2008, p. 24 (“The meaning of any apology
derives from its particular actors and context (…).”) en Allan & Carroll 2017, p. 11-12 (“There is no
singular deﬁnition of apology. (…) in reality an apology is a complex act capable of multiple
forms of meanings. (…) we work with a meaning of apology that recognises (sic) that there are
components of an apology, and that what constitutes an apology in a particular situation and con‐
text is highly variable.”). Zie ook Allan 2008 waarin wordt geïllustreerd dat excuses verschillende
betekenissen kunnen hebben in verschillende juridische contexten.
Hierbij is zoveel mogelijk alle ethische, filosofische, psychologische, sociologische en juridische
literatuur meegenomen waarin een definitie wordt gegeven voor het begrip excuses. Ten behoeve
van het verzamelen van deze literatuur is eerst een aantal overzichtsstudies bekeken waarin lite‐
ratuur over het definiëren van excuses is samengebracht (Slocum, Allan & Allan 2011; Allan
2007a; Carroll 2010b; Allan & Carroll 2017; Lewicki & Polin 2012; Lewicki, Polin & Lount 2016;
Taft 2000; Taft 2006 en Van Dijck 2017b). Vervolgens is aan de hand van de sneeuwbalmethode
verder gezocht totdat er geen nieuwe literatuur meer werd gevonden.
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Overzicht van de in de literatuur benoemde elementen van excuses

Element

Studies

1. Het erkennen van de fout/

Allan e.a. 2006; Allan & McKillop 2009; Bovens 2008; Boyd 2011;

aanvaarden van verantwoorde‐

Dhami 2012; Goffman 1971; Kim e.a. 2003; Kirkup 1993; Keller‐

lijkheid.

man 2006; Kleefeld 2007; Lazare 2004; Leunissen 2014; Lewicki &
Polin 2012; Lewicki, Polin & Lount 2016; Nadler & Liviatan 2006;
Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989; Orenstein 1999; Pattison 1965;
Robbennolt 2003; Scher & Darley 1997; Schlenker & Darby 1981;
Slocum, Allan & Allan 2011; Smedslund 1991; Smith 2008; Smith
2014; Tavuchis 1991; Wagatsuma & Rosett 1986.

2. Het uiten van (oprechte) spijt/

Allan e.a. 2006; Allan & McKillop 2009; Bovens 2008; Boyd 2011;

berouw.

Darby & Schlenker 1989; Dhami 2012; Kim e.a. 2003; Kirkup 1993;
Kellerman 2006; Kleefeld 2007; Lazare 2004; Leunissen 2014;
Lewicki & Polin 2012; Lewicki, Polin & Lount 2016; O’Hara & Yarn
2002; Orenstein 1999; Pattison 1965; Robbennolt 2003; Scher &
Darley 1997; Schlenker & Darby 1981; Slocum, Allan & Allan 2011;
Smedslund 1991; Smith 2008; Smith 2014; Sugimuto 1997; Tavu‐
chis 1991; Wagatsuma & Rosett 1986.

3. Het doen van de belofte om

Allan & McKillop 2009; Bovens 2008; Boyd 2011; Darby & Schlen‐

in de toekomst anders te

ker 1989; Dhami 2012; Goffman 1971; Kellerman 2006; Kleefeld

handelen/het nemen van maat‐

2007; Lazare 2004; Lewicki & Polin 2012; Lewicki, Polin & Lount

regelen om herhaling te voor‐

2016; O’Hara & Yarn 2002; Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989;

komen.

Orenstein 1999; Scher & Darley 1997; Slocum, Allan & Allan 2011;
Smith 2008; Smith 2014; Sugimuto 1997; Wagatsuma & Rosett
1986.

4. Het aanbieden van compen‐

Allan & McKillop 2009; Boyd 2011; Dhami 2012; Goffman 1971;

satie/het gebrek te herstellen.

Kleefeld 2007; Lewicki & Polin 2012; Lewicki, Polin & Lount 2016;
O’Hara & Yarn 2002; Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989; Orenstein
1999; Scher & Darley 1997; Schlenker & Darby 1981; Slocum,
Allan & Allan 2011; Smith 2008; Smith 2014; Sugimuto 1997;
Wagatsuma & Rosett 1986.

5. Het bevestigen van de

Darby & Schlenker 1989; Goffman 1971; O’Hara & Yarn 2002;

gedeelde waarden die zijn

Orenstein 1999; Slocum, Allan & Allan 2011; Smith 2008; Smith

geschonden/het erkennen van

2014; Tavuchis 1991.

de legitimiteit van de geschon‐
den norm.
6. Het uiten van emoties zoals

Boyd 2011; Goffman 1971; Schlenker & Darby 1981; Slocum, Allan

verdriet, schuldgevoel of

& Allan 2011; Smith 2008; Smith 2014.

schaamte.
7. Het geven van een beschrij‐

Orenstein 1999; Slocum, Allan & Allan 2011; Smith 2008; Smith

ving van de schade.

2014; Sugimuto 1997.
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Element

Studies

8. Het geven van een beschrij‐

Boyd 2011; O’Hara & Yarn 2002; Orenstein 1999; Slocum, Allan &

ving/bevestiging van hetgeen is

Allan 2011; Smith 2008; Smith 2014.

voorgevallen.
9. Het geven van uitleg/een ver‐

Boyd 2011; Lewicki & Polin 2012; Lewicki, Polin & Lount 2016;

klaring voor hetgeen is voorge‐

Scher & Darley 1997; Slocum, Allan & Allan 2011.

vallen.
10. Het uiten van berouw/

Bovens 2008; Boyd 2011; Nadler & Liviatan 2006; Ohbuchi,

medeleven voor hetgeen het

Kameda & Agarie 1989; Robbennolt 2003; Slocum, Allan & Allan

slachtoffer heeft moeten door‐

2011.

staan.
11. Het vragen om vergeving.

Lewicki, Polin & Lount 2016; Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989;
Schlenker & Darby 1981; Sugimuto 1997.

12. Het aangeven de gevolgen

Goffman 1971.

te accepteren (bijvoorbeeld
sancties).

Het bovenstaande overzicht laat zien dat het erkennen van de fout of het aanvaar‐
den van verantwoordelijkheid het vaakst wordt genoemd als een element van het
aanbieden van excuses. In de literatuur wordt dit element omschreven als het
belangrijkste en meest krachtigste onderdeel van het aanbieden van excuses.23
Tegelijkertijd is dit het element van excuses dat het meest in verband wordt
gebracht met juridische risico’s.24 Twee opmerkingen hierover.
Allereerst merk ik op dat er in de literatuur onenigheid bestaat over de vraag of
een verklaring waarin geen fout wordt erkend of geen verantwoordelijkheid wordt
aanvaard mag worden gekwalificeerd als excuses. Sommige auteurs beschouwen
het erkennen van de fout of het aanvaarden van verantwoordelijkheid als een
essentieel onderdeel van excuses.25 Anderen betogen, meer in lijn met de hierbo‐
ven besproken elementen benadering, dat ook zonder dat een fout wordt erkend of
verantwoordelijkheid wordt aanvaard kan worden gesproken van excuses. In de
juridische literatuur wordt in dit kader een onderscheid gemaakt tussen volledige
excuses (‘full apology’) en gedeeltelijke excuses (‘partial apology’).26 Met volledige
excuses worden verklaringen bedoeld waarin zowel verantwoordelijkheid wordt
aanvaard als medeleven wordt getoond. Gedeeltelijke excuses omvatten daarente‐
gen verklaringen waarin enkel medeleven wordt getoond. Door middel van het
aanbieden van gedeeltelijke excuses zouden partijen kunnen profiteren van de
23.
24.
25.
26.

Zie o.a. Minow 1998, p. 115 (“Full acceptance of responsibility by the wrongdoer is the hallmark
of an apology”) en Coombs & Holladay 2008, p. 253, waarin het erkennen van verantwoorde‐
lijkheid de “centerpiece of an apology” wordt genoemd.
Zie o.a. Cohen 1999.
Zie o.a. Goffman 1971; Smith 2008 en Tavruchis 1991.
Robbennolt 2003, p. 469.
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positieve effecten van excuses zonder dat de aanbieder juridische risico’s loopt.27
Het onderscheid tussen volledige en gedeeltelijke excuses zal in het vervolg van dit
onderzoek niet worden gebruikt omdat het mijns inziens geen recht doet aan de
complexiteit van het begrip excuses. De aanduidingen geven immers enkel uit‐
drukking aan de aanwezigheid van twee specifieke elementen, namelijk het aan‐
vaarden van verantwoordelijkheid en het uiten van medeleven, terwijl geen duide‐
lijkheid wordt gegeven over de aanwezigheid van de andere in tabel 1 benoemde
elementen waaruit excuses kunnen bestaan.
Ten tweede merk ik op dat het erkennen van een fout of het aanvaarden van
verantwoordelijkheid niet noodzakelijkerwijs impliceert dat er sprake is van het
erkennen van een fout of het aanvaarden van verantwoordelijkheid in juridische
zin. Zo zijn er gedragingen die in de maatschappij als moreel verwerpelijk worden
gezien, terwijl er geen sprake is van een juridische fout. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het vreemdgaan binnen een relatie.28 Daarnaast kan het voorkomen dat er
sprake is van rechtmatig handelen dat als gevolg heeft dat er schade wordt gele‐
den. Wexler & Robbennolt noemen als voorbeeld het rechtmatig militair optreden
door de overheid als gevolg waarvan schade wordt toegebracht aan bijvoorbeeld
burgers of militairen.29 In dergelijke situaties is weliswaar sprake van een causale
relatie tussen de gedraging en de schade, maar er hoeft niet per definitie sprake te
zijn van een fout in juridische zin.30 Het is dus mogelijk dat met aanbieden van
excuses morele of causale verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor een
bepaalde gebeurtenis, terwijl er geen sprake is van het aanvaarden van juridische
verantwoordelijkheid.

2.3

De effecten van het aanbieden van excuses

In dit hoofdstuk omschrijf ik wat bekend is over de effecten van het aanbieden van
excuses. In paragraaf 2.3.1 omschrijf ik de effecten van het aanbieden van excuses
in zijn algemeenheid. Aangezien er veel onderzoek is gedaan naar de effecten van
excuses in een civielrechtelijke context, sta ik hier in paragraaf 2.3.2 afzonderlijk bij
27.

28.
29.
30.

Zie o.a. Levi 1997, p. 1188 (“lawyers protective of their clients’ interests might serve those interests
by encouraging clients to apologize short of admitting liability.”); Cohen 1999, p. 1048 (“While a
full apology will usually be most powerful, ‘merely’ expressing sympathy can often be a large
step.”) en Robbennolt 2003, p. 469 (“Defendants, therefore, might offer an apology that conveys
sympathy – ‘I am sorry that you have been injured’ – but does not acknowledge responsibility for
the injuries inflicted.”).
Zie Slocum, Allan & Allan 2006 waaruit bleek dat personen van wiens partner vreemd was
gegaan, behoefte hadden aan het ontvangen van excuses.
Wexler & Robbennolt 2017.
Onevenredig nadelige gevolgen van op zichzelf rechtmatig handelen van de overheid kan in som‐
mige gevallen overigens toch leiden tot schadeplichtigheid van de overheid. Hieraan ligt het op
de Franse doctrine gebaseerde beginsel van de gelijkheid voor de publieke lasten (égalité devant
les charges publiques) ten grondslag. Zie over de rechtmatige overheidsdaad o.a. Spier e.a. 2015,
p. 214-217.
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stil. Ten slotte bespreek ik in paragraaf in paragraaf 2.3.3 het effect van excuses op
het oordeel van de rechter.
2.3.1

Algemene effecten vanuit het perspectief van het slachtoffer

De effecten van excuses op slachtoffers zijn de primaire focus geweest van het
onderzoek naar de werking van excuses. Uit dit onderzoek blijkt dat excuses de
slachtoffers die deze ontvangen kunnen beïnvloeden op een cognitief, affectief en
gedragsniveau.31 Op cognitief niveau blijken excuses de overtuigingen van slacht‐
offers te kunnen beïnvloeden. Excuses kunnen van invloed zijn op het beeld dat
slachtoffers hebben van normschenders, in die zin dat normschenders die excuses
aanbieden positiever door slachtoffers worden gepercipieerd.32 Zo blijken norm‐
schenders die excuses hebben aangeboden in de ogen van slachtoffers minder
opzettelijk te hebben gehandeld.33 Slachtoffers die excuses ontvangen zijn daar‐
naast eerder geneigd te geloven dat de normschender zich in de toekomst zal
weerhouden van de normschending.34 Verder blijken slachtoffers die excuses ont‐
vangen positievere verwachtingen te hebben over de relatie met de normschender
in de toekomst.35
Op het affectieve niveau blijken excuses de door het slachtoffer ervaren emoties
te kunnen beïnvloeden. Zo blijken slachtoffers die excuses ontvangen minder
woede en juist meer empathie te voelen jegens de normschender.36 Excuses blijken
daarnaast het gedrag van slachtoffers te kunnen beïnvloeden. Slachtoffers die
excuses ontvangen blijken bijvoorbeeld minder agressiviteit te vertonen jegens de
normschender37 en minder geneigd te zijn om de normschender hard te straffen.38
Het aanbieden van excuses lijkt verder vergeving van de normschender door het
slachtoffer te stimuleren.39 Vergeving is voor slachtoffers een gewenste uitkomst
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Deze categorisatie wordt gemaakt door Slocum, Allan & Allan 2011.
Darby & Schlenker 1982; Gold & Weiner 2000; Gonzales, Haugen & Manning 1994; Robbennolt
2003 en Robbennolt 2006.
Darby & Schlenker 1982; Darby & Schlenker 1989; Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989; Ohbuchi &
Sato 1994; Robbennolt 2003; Robbennolt 2006; Scher & Darley 1997 en Weiner e.a. 1991.
Exline & Baumeister 2000; Gold & Weiner 2000; Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989; Robbennolt
2003; Robbennolt 2006 en Weiner e.a. 1991.
Hodgins & Liebeskind 2003.
Bennett & Earwaker 1994; Gold & Weiner 2000; McCullough e.a. 1998; Ohbuchi, Kameda & Aga‐
rie 1989 en Weiner e.a. 1991.
Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989.
Darby & Schlenker 1982; Darby & Schlenker 1989; Gold & Weiner 2000; Mullet & Girard 1998;
O'Malley & Greenberg 1983 en Weiner e.a. 1991.
Het proces waarin excuses leiden tot vergeving wordt de “apology-forgiveness cycle” genoemd
en is zowel theoretisch omschreven (Shnabel & Nadler 2008; Tavuchis 1991) als empirisch bewe‐
zen (zie o.a. Bottom e.a. 2002; McCullough, Worthington jr. & Rachal 1997 en Fehr, Gelfand &
Nag 2010). Zie over de relatie tussen excuses en vergeving ook: Allan e.a. 2006; Davis & Gold
2011; Eaton, Struthers & Santelli 2006; Exline & Baumeister 2000; Foster Bachman & Guerrero
2006; McCullough e.a. 1998 en Takaku, Weiner & Ohbuchi 2001.
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aangezien het in verband wordt gebracht met sociale, psychologische en gezond‐
heidsvoordelen.40
Uit onderzoek blijkt verder dat het ontvangen van excuses een belangrijke
immateriële behoefte is van slachtoffers. Verschillende studies die zijn verricht in
een medische context hebben onderzocht hoe patiënten wensen te worden bena‐
derd door medische professionals na een medische fout. Zo vroegen Witman, Park
& Hardin aan patiënten om te reageren op een hypothetische beschrijving van een
medische fout.41 Hieruit bleek dat 98% van de patiënten verwachtte dat de arts op
enige wijze excuses aanbiedt (variërend van het uiten van medeleven tot het erken‐
nen van een fout). In lijn hiermee bleek uit een op een vergelijkbare wijze opgezette
studie van Mazor e.a. dat een overgrote meerderheid van de patiënten (88%) aan‐
gaf dat ze na een medische fout behoefte zouden hebben aan oprechte excuses van
de arts.42 In een ander onderzoek werd door middel van het houden van verschil‐
lende focusgroepen een verkennend onderzoek verricht naar hoe patiënten en art‐
sen aankijken tegen de communicatie rondom medische fouten.43 Hierbij werd
onder andere gevraagd wat de emotionele behoeften van patiënten waren in een
dergelijk geval. Emotionele ondersteuning bleek voor de ondervraagde patiënten
erg belangrijk te zijn waarbij ze in het bijzonder aangaven behoefte te hebben aan
excuses van de arts.44 Ook onderzoek buiten de medische context naar behoeften
en wensen van slachtoffers in het schadeafwikkelingstraject laat zien dat excuses
door slachtoffers wordt benoemd als een belangrijke behoefte.45
2.3.2

Effecten in een civielrechtelijke context

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de werking van excuses in een
civielrechtelijke context. Onderzoekers vroegen zich hierbij af hoe de juridische
besluitvorming van slachtoffers wordt beïnvloed door het ontvangen van excuses.
Slachtoffers zullen als (potentiële) eisers in een civielrechtelijke procedure een
reeks aan beslissingen moeten nemen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om een
advocaten te benaderen voor het inwinnen van juridisch advies, de keuze om al
dan niet een juridische procedure te starten, de keuze voor een bepaalde onderhan‐
delingsstrategie en uiteindelijk de keuze om al dan niet een schikking te treffen.
Uit onderzoek blijkt dat deze beslissingen kunnen worden beïnvloed door het ont‐
vangen van excuses van de normschender.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Zie Strickland 2018, p. 1, onder verwijzing naar bronnen.
Witman, Park & Hardin 1996.
Mazor e.a. 2004.
Gallagher e.a. 2003.
Daarnaast noemden patiënten als belangrijke behoefte het ontvangen van informatie over wat er
precies is gebeurd en het krijgen van duidelijkheid over hoe een dergelijke fout in de toekomst zal
worden voorkomen.
Zie bijvoorbeeld Huver e.a. 2007.
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Op de eerste plaats blijkt dat slachtoffers minder geneigd zijn om een juridische
procedure te starten wanneer zij excuses ontvangen van de normschender. Vin‐
cent, Young & Phillips onderzochten de redenen van patiënten en diens aanver‐
wanten om een juridische procedure te starten.46 Aan respondenten werd onder
meer gevraagd of er nadat de medische fout was voorgevallen iets gedaan had
kunnen worden om het starten van een juridische procedure te voorkomen. Ruim
40% van de respondenten beantwoordde deze vraag bevestigend, waarbij weer
bijna 40% van deze groep aangaf dat een uitleg of excuses van de zorgaanbieder
een procedure had kunnen voorkomen. Bij een soortgelijke studie werd een vra‐
genlijst voorgelegd aan moeders van kinderen die als gevolg van een medische
fout bij de geboorte waren overleden dan wel letsel hadden opgelopen en
vervolgens een juridische procedure hadden doorlopen.47 Respondenten bleken
verschillende redenen te noemen die zij hadden gehad voor het starten van een
juridische procedure, waaronder immateriële doelen die sterk verband houden
met het gebrek aan goede communicatie en het ontbreken van excuses.48
Hoewel het mogelijk is dat bovenstaande door (potentiële) slachtoffers zelf
omschreven en voorspelde behoeften en gedragingen niet precies zullen overeen‐
komen met diens daadwerkelijke emoties en (proces)gedrag, blijkt uit experimen‐
teel onderzoek ook dat besluitvorming in een juridische setting door excuses kan
worden beïnvloed op een manier die in overeenstemming is met deze zelf-gerap‐
porteerde behoefte aan excuses. Mazor e.a. ontdekten in een reeks experimentele
studies dat hoe artsen omgaan met de nasleep van een medische fout van invloed
is op de beslissingen van patiënten om juridisch advies in te winnen. Er werd aan
verzekerden van een zorgverzekering gevraagd om te reageren op één versie van
een reeks schriftelijke vignetten waarin een medische fout en de reactie van de arts
werd omschreven. De arts verstrekte ofwel weinig informatie en nam geen verant‐
woordelijkheid voor de fout (de ‘geen openheid’ conditie) dan wel verstrekte
informatie, nam verantwoordelijkheid voor de fout, bood excuses aan en besprak
gedetailleerd de stappen die zouden worden ondernomen om herhaling te voor‐
komen (de ‘volledige openheid’ conditie). Patiënten aan wie het vignette was voor‐
gelegd waarin volledige openheid werd gegeven over de medische fout gaven
onder bepaalde omstandigheden minder vaak aan dat ze juridisch advies zouden
inwinnen in vergelijking met patiënten in de groep waarin geen openheid werd
gegeven. Deze resultaten laten zien dat excuses daadwerkelijk van invloed kunnen
zijn op juridische besluitvorming van slachtoffers.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat excuses de onderhandelingshouding van
slachtoffers in het schikkingsproces kunnen beïnvloeden. Door middel van ver‐
46.
47.
48.

Vincent, Young & Phillips 1994.
Hickson e.a. 1992.
Zo werd onder andere genoemd het willen ontdekken wat er precies is gebeurd, de perceptie dat
de zorgverlener niet transparant was geweest in het verstrekken van informatie hierover en het
willen voorkomen dat iets dergelijks in de toekomst nogmaals gebeurt.

2

Definitie en effectiviteit van excuses

45

schillende scenariostudies keek Robbennolt specifiek naar de invloed van excuses
op ‘settlement levers’, waarmee bepaalde ijkpunten worden bedoeld die het onder‐
handelingskader en de onderhandelingsbereidheid bepalen.49 Aan deelnemers
(stafmedewerkers van een universiteit) werd hetzelfde basisscenario voorgelegd
waarin een ongeval werd omschreven waarbij een voetganger wordt aangereden
door een fietser en als gevolg daarvan lichamelijke letsel oploopt. Vervolgens wer‐
den de deelnemers verzocht de rol van het slachtoffer aan te nemen en in die hoe‐
danigheid een aantal vragen te beantwoorden. Hierbij werd onder andere gekeken
naar de laagste uitkomst waarvoor deelnemers bereid waren om te schikken (de
reserveringsprijs), de best mogelijke uitkomst van de schikkingsonderhandelingen
in de ogen van deelnemers (aspiraties) en het schikkingsaanbod dat de deelnemers
als de meest eerlijke uitkomst beoordeelden (fair aanbod). In die gevallen dat er
sprake was van verwijtbaar gedrag bleken deelnemers die excuses hadden ontvan‐
gen lagere waarden toe te kennen aan de verschillende ‘settlement levers’ vergele‐
ken met deelnemers die geen excuses hadden ontvangen. Dit zou betekenen dat
excuses bepaalde oordelen die van belang zijn bij de vaststelling van het onderhan‐
delingskader op een dusdanige manier kunnen beïnvloeden dat de kans op een
schikking groter wordt.
Voorts zijn er studies die laten zien dat excuses de bereidheid van slachtoffers
om een schikkingsaanbod te accepteren kunnen beïnvloeden. In een experimentele
studie onderzochten Korobkin & Guthrie de effecten van excuses op beslissingen
die genomen dienen te worden tijdens de schikkingsonderhandelingen.50 Aan
deelnemers werd een scenario voorgelegd waarin een huurconflict wordt omschre‐
ven waarbij werd gevraagd om zich te verplaatsen in de rol van de huurder en om
in die hoedanigheid een schikkingsaanbod van de verhuurder te evalueren. Deel‐
nemers aan wie een scenario werd voorgelegd waarin excuses werden aangeboden
door de verhuurder accepteerden significant vaker het schikkingsaanbod vergele‐
ken met deelnemers aan wie een scenario werd voorgelegd waarin geen excuses
werden aangeboden. Ook in andere type geschillen heeft onderzoek uitgewezen
dat excuses de bereidheid om een schikking te accepteren kunnen beïnvloeden.
Robbennolt heeft twee studies verricht waarin aan deelnemers werd gevraagd om
in de rol van slachtoffer van een verkeersongeval een schikkingsvoorstel te beoor‐
delen.51 Hieruit bleek dat wanneer er verantwoordelijkheid aanvaardende excuses
werden aangeboden voor het ongeval de kans dat een schikkingsaanbod werd
geaccepteerd groter was, vergeleken met de situatie dat er geen excuses waren
aangeboden.52 In een recente studie wordt ten slotte het effect van excuses op de
schikkingsbereidheid vergeleken met het effect van het bieden van financiële com‐
49.
50.
51.
52.

Robbennolt 2006.
Korobkin & Guthrie 1994.
Robbennolt 2003.
Wanneer er excuses werden aangeboden waarmee enkel medeleven werd geuit, vergrootte dit
juist de onzekerheid bij slachtoffers om het schikkingsaanbod te aanvaarden of te verwerpen.
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pensatie.53 De uitkomsten relativeren de vermeende invloed van excuses op de
schikkingsbereidheid. Het ontvangen van compensatie bleek namelijk veel meer
impact te hebben op de bereidheid om te schikken dan het ontvangen van excuses.
2.3.3

De invloed van excuses op het oordeel van rechters

Er zijn in de literatuur verschillende theorieën geformuleerd over de wijze waarop
een onpartijdige beslisser, zoals een rechter, kan worden beïnvloed door het feit
dat er door één van de betrokkenen excuses zijn aangeboden. Allereerst wordt
gewezen op de gelijkheidstheorie,54 waarin wordt gesteld dat ongelijkheid in een
relatie wordt gecreëerd wanneer de ene partij de andere schaadt.55 Dit zou resulte‐
ren in een morele onbalans in de verhouding tussen de partijen. Onafhankelijke
beslissers, zoals rechters, zouden de behoefte hebben om de gelijkheid binnen een
onevenwichtige relatie te herstellen.56 Excuses zouden door hen kunnen worden
opgevat als een aanwijzing dat de gelijkheid binnen de relatie is hersteld aangezien
de normschender laat zien dat ook hij heeft geleden onder zijn eigen handelen. In
lijn hiermee blijkt uit verschillende empirische studies dat normschenders die
excuses aanbieden of anderszins berouw tonen in de ogen van derden meer
hebben geleden dan normschenders die dergelijke uitingen niet hebben gedaan.57
Daarnaast wordt er op gewezen dat neutrale derden, zoals rechters, een norm‐
schending mogelijk ervaren als een inbreuk op de gemeenschap die deze norm in
het leven heeft geroepen. Juridische arbiters representeren deze gemeenschap en
zouden om die reden geneigd zijn de schending van deze norm te veroordelen.58
Excuses zouden kunnen worden opgevat als een aanwijzing dat de normschender
de geschonden sociale norm onderkent, hetgeen het oordeel omtrent de mate van
inbreuk op de sociale normen zou kunnen beïnvloeden.
Hoewel er dus aanwijzingen zijn dat ook onpartijdige beslissers beïnvloed
worden door excuses, blijkt uit onderzoek dat ‘third party observers’ anders reage‐
ren op excuses dan slachtoffers. Als verklaring hiervoor wordt genoemd dat der‐
den minder waarde hechten aan de sociale restricties waaraan slachtoffers zich wel
gebonden achtten.59 Dientengevolge blijken derden kritischer tegen excuses aan te
kijken. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Robbennolt dat advocaten anders reage‐
ren op excuses dan leken.60 Hoewel de inhoud van excuses door beide groepen op
53.
54.
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60.

Reinders Folmer, Van Boom & Desmet 2019.
In de Engelstalige literatuur de ‘equity theory’ genoemd.
Zie hierover uitgebreid Robbennolt 2008a, p. 201.
Auteurs die uitgaan van de ‘equity theory’ zien excuses als een middel om een ongelijkheid
binnen een relatie te herstellen. Zie o.a. Austin, Walster & Utne 1976.
Zie Bornstein, Rung & Miller 2008; O'Malley & Greenberg 1983 en Rumsey 1976.
Robbennolt, Darley & MacCoun 2003.
Zo zal voor een slachtoffer gelden dat algemene omgangsnormen voorschijven dat wanneer
iemand een excuses aanbiedt de juiste reactie is om de excuses te accepteren. Zie hierover o.a.
Risen & Gilovich 2007.
Robbennolt 2008b.
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dezelfde wijze werden begrepen, bleken leken als gevolg van excuses bereid te zijn
tegen een lager bedrag te schikken terwijl dit effect bij advocaten niet gevonden
werd. De verklaring die Robbennolt hiervoor geeft is dat advocaten zelf niet
gekrenkt zijn door de schadeveroorzaker en daardoor ook minder ontvankelijk
voor excuses zouden zijn. Daarnaast zouden excuses van de wederpartij volgens
haar door advocaten eerder als een kans worden gezien om de onderhandelings‐
positie van hun cliënt te versterken. Het is dus niet ondenkbaar dat onpartijdige
beslissers evenals advocaten niet of in mindere mate worden beïnvloed door excu‐
ses van de schadeveroorzaker.
Onderzoek naar de invloed van excuses op de juridische besluitvorming van
onpartijdige beslissers is voornamelijk verricht in een strafrechtelijke context. Het
onderzoek op dit terrein bekijkt de invloed van de door de verdachte aangeboden
excuses op de juryrechtspraak. Experimenteel onderzoek laat zien dat excuserende
verdachten (i) positiever worden gepercipieerd,61 (ii) geacht worden minder opzet‐
telijk te hebben gehandeld,62 (iii) geacht worden minder snel opnieuw in de fout te
treden63 en (iv) minder zwaar worden bestraft64 vergeleken met verdachten die
geen excuses aanbieden. De resultaten van het beperkte onderzoek dat is verricht
naar de invloed van excuses op de vaststelling of de verdachte een strafbaar feit
heeft begaan zijn niet eenduidig. Zo bleek uit de experimentele studie van Meiss‐
ner, Brigham & Pfeifer dat berouwvolle verdachten minder snel schuldig werden
geacht aan ‘first degree murder’ (euthanasie) in vergelijking met verdachten die
geen berouw toonden.65 Uit het onderzoek van Niedermeier, Horowitz, & Kerr
bleek echter dat sommige berouwvolle verdachten juist eerder schuldig werden
geacht.66
Twee empirische studies hebben zich specifiek gericht op de vraag in hoeverre
civiele rechters worden beïnvloed door aangeboden excuses. Robbennolt & Law‐
less bekeken of beslissingen van faillissementsrechters om een terugbetaalpro‐
gramma goed te keuren beïnvloed werden door excuses die waren aangeboden
door de failliete schuldenaar.67 De resultaten uit deze studie wijzen erop dat excu‐
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Zie Kleinke, Wallis & Stalder 1992 (een veroordeelde verkrachter werd positiever gepercipieerd
op het moment dat hij zijn excuses aanbood in vergelijking met de situatie waarin hij dat niet
deed) en Taylor & Kleinke 1992 (een verdachte die zijn verontschuldigingen aanbiedt werd beoor‐
deeld als een persoon met een groter verantwoordelijkheidsgevoel en meer sensitiviteit).
Kleinke, Wallis & Stalder 1992.
Kleinke, Wallis & Stalder 1992 en Pipes & Alessi 1999.
Bibas & Bierschbach 2004; Petrucci 2002, Eisenberg, Garvey & Wells 1998; Sundby 1998 en Simons
2003.
Meissner, Brigham & Pfeifer 2003.
Niedermeier, Horowitz & Kerr 2001. Zie ook Proeve & Howells 2006 en Jehle, Miller & Kemmel‐
meier 2009.
Robbennolt & Lawless 2013. In het Amerikaanse faillissementsrecht dient bij de aanvraag van een
chapter 13 faillissementsprocedure een betalingsplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
de faillissementsrechter. Robbennolt & Lawless verzochten 137 faillissementsrechters om een
beslissing te nemen in een realistische chapter 13 casus.
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ses van de failliete schuldenaar een indirect effect hebben op de beslissing inzake
de goedkeuringsbeslissing, waarbij de excuses een effect hadden op de manier
waarop de rechter de schuldenaar percipieert en deze percepties vervolgen de
besluitvorming beïnvloeden. Wanneer de rechter de schuldenaar beoordeelde als
meer berouwvol, bleek de kans groter dat het terugbetaalprogramma werd goed‐
gekeurd. Hoewel de excuses niet werden gericht aan de schuldeisers die benadeeld
waren door de schuldenaar maar aan faillissementsrechter zelf, bleken deze desal‐
niettemin te leiden tot positievere percepties over de schuldenaar. Het onderzoek
geeft aldus aanwijzingen dat ook de civiele rechter wordt beïnvloed door excuses
in zijn oordeelsvorming. Wel dient in ogenschouw te worden genomen dat het
onderzoek is verricht in een zeer specifieke context. In faillissementszaken wordt
immers veelal een groep schuldeisers benadeeld waardoor de onderlinge verhou‐
dingen een stuk ondoorzichtiger worden.
Daarnaast hebben Rachlinski, Guthrie & Wistrich een aantal experimentele
studies verricht waarvan een aantal in een civielrechtelijke context.68 Eén van deze
studies richtte zich evenals de hierboven besproken studie van Robbennolt & Law‐
less op faillissementsrechters waarbij de invloed van excuses op de bereidheid om
een schuld kwijt te schelden werd onderzocht. Uit de onderzoeksresultaten bleek
dat het aanbieden van excuses de beslissingen van de faillissementsrechters niet
hadden beïnvloed; dit in tegenstelling tot de onderzoeksresultaten van Robbennolt
& Lawless. In een tweede experiment werd aan 125 rechters een hypothetische let‐
selschadecasus voorgelegd. Hierbij werd vermeld dat de verweerder aan‐
sprakelijkheid had erkend, maar de hoogte van het schadebedrag betwistte. Aan
rechters werd verzocht een geschikt schikkingsbedrag te noemen. Er werden geen
significante verschillen gevonden tussen de groep waaraan werd medegedeeld dat
de schadeveroorzaker excuses had aangeboden en de groep waar dat niet was
gebeurd. Rachlinski, Guthrie & Wistrich concluderen dat rechters in hun besluit‐
vorming niet worden beïnvloed door de wetenschap dat een procespartij excuses
heeft aangeboden. Daarnaast stellen ze op basis van de onderzoeksresultaten dat
het aanbieden van excuses zelfs nadelige gevolgen kan hebben. Dit in tegenstelling
tot het in de rest van deze paragraaf besproken onderzoek, waarin over het
algemeen een positief effect voor de aanbieder van de excuses werd gevonden.
Concluderend valt op dat naar de invloed van excuses op de juridische besluit‐
vorming van rechters in de civiele context nog weinig onderzoek is gedaan. Wan‐
neer we de in deze paragraaf besproken onderzoeken overzien, zijn er wel duide‐
lijke aanwijzingen dat normschenders die wel excuses aanbieden positiever
worden gepercipieerd door onafhankelijke derden vergeleken met normschenders
die geen excuses aanbieden. Voor ogen dient te worden gehouden dat binnen een
civiele procedure door een rechter een verscheidenheid aan juridisch relevante
68.

Rachlinski, Guthrie & Wistrich 2013. Ook in deze studies werden aan de deelnemers fictieve
casusposities voorgelegd, waarbij werd gevarieerd met de omstandigheid of er wel/geen excuses
waren aangeboden.

2

Definitie en effectiviteit van excuses

49

beslissingen dient te worden gemaakt. Zo zal binnen een civielrechtelijke
aansprakelijkheidsprocedure allereerst moeten worden vastgesteld of aan‐
sprakelijkheid kan worden gevestigd (vestigingsbeslissingen) en dient daarnaast te
worden bepaald welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen
(omvangsbeslissing). Excuses kunnen deze beslissingen elk op een verschillende
manier beïnvloeden. Er is een opvallend gebrek aan empirisch onderzoek ten
aanzien van hoe deze beïnvloeding eruitziet. Ook de hierboven besproken studies
die zijn verricht in een civielrechtelijke context bieden nog weinig aanknopings‐
punten op dit gebied. De keuze die door rechters gemaakt diende te worden in stu‐
die van Robbennolt & Lawless is in de kern immers geen beslissing waar het gaat
om verantwoordelijkheidsverdeling. Bij het goedkeuren van een betaalplan in een
faillissement procedure zal de rechter een afweging dienen te maken wat de mate
van waarschijnlijkheid is dat het betaalplan in de toekomst ook daadwerkelijk zal
worden uitgevoerd. In die zin vertoont deze beslissing meer gelijkenissen met een
strafmaatbeslissing.69 Bij de studie van Rachlinski, Guthrie & Wistrich werd aan
rechters (onder andere) gevraagd een beslissing te nemen over wat een geschikt
bedrag zou zijn in het kader van schikkingsonderhandelingen. Ook hier werd dus
niet specifiek gekeken naar de effecten van excuses op de beslissingen van rechters
die zij nemen in het kader van een civielrechtelijke procedure.

2.4

Factoren die de effectiviteit van excuses kunnen beïnvloeden

Hoewel het duidelijk is dat excuses het potentieel hebben om de beslechting van
geschillen op een positieve wijze te beïnvloeden, is het ook duidelijk dat er een
aantal variabelen is dat de effecten van excuses kunnen matigen. Zo kan de wijze
waarop excuses worden aangeboden van invloed zijn op hoe excuses worden
begrepen. Hierbij gaat het om de elementen waaruit de excuses zijn opgebouwd
(paragraaf 2.4.1), het moment waarop de excuses worden aangeboden (paragraaf
2.4.2) en de door het slachtoffer gepercipieerde oprechtheid van de excuses (para‐
graaf 2.4.3). Ook de ernst van de schade en de mate waarin vaststaat dat er door de
normschender verwijtbaar is gehandeld kunnen effectiviteit van excuses beïnvloe‐
den (paragraaf 2.4.4).
2.4.1

De elementen waaruit de excuses zijn opgebouwd

Onderzoek laat zien dat de wijze waarop excuses worden aangeboden de effectivi‐
teit van de excuses kan beïnvloeden. Dat geldt op de eerste plaats voor de elemen‐
ten waaruit de excuses zijn opgebouwd. Zoals omschreven in paragraaf 2.2 wordt
ter beschrijving van het fenomeen excuses door auteurs gebruik gemaakt van ver‐
schillende definities. Algemeen wordt wel aanvaard dat excuses kunnen bestaan
69.

Robbennolt & Lawless 2013, p. 23.
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uit verschillende elementen. In de praktijk zullen excuses echter niet altijd alle in
tabel 1 benoemde elementen omvatten. Normschenders zullen de door hen aange‐
boden excuses immers steeds op een eigen en verschillende manier vormgeven.
Uit onderzoek blijkt dat de wijze waarop normschenders dat doen, de effectiviteit
van de aangeboden excuses kan beïnvloeden. Scher & Darley onderzochten de
effecten van het opnemen van verschillende elementen van excuses.70 Naast het
uiten van spijt onderzochten ze de effecten van het aanvaarden van verantwoorde‐
lijkheid, het beloven om in de toekomst anders te handelen en het aanbieden van
compensatie. Al deze elementen bleken onafhankelijk van elkaar bij te dragen aan
de effectiviteit van excuses.71 Ook bleken excuses effectiever te worden naarmate
er meer elementen in waren opgenomen. In dezelfde zin blijkt uit het onderzoek
van Darby & Schlenker dat normschenders die uitgebreidere excuses aanboden
positiever werden geëvalueerd door kinderen.72 Zo werd de normschender geper‐
cipieerd als berouwvoller en werd hij geacht minder schuldig te zijn. Uitgebreidere
excuses zorgden daarnaast voor meer vergevingsbereidheid jegens de normschen‐
der en een toebedeling van minder strenge straffen.
Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Schmitt e.a. dat de elementen die objec‐
tief in excuses zijn opgenomen, kunnen verschillen van de door het slachtoffer sub‐
jectief waargenomen elementen. In een experimentele studie onderzochten zij hoe
excuses die zijn opgebouwd uit verschillende type elementen door de slachtoffers
worden gepercipieerd.73 Het in het scenario opnemen van excuses waarin berouw
werd geuit had geen significant effect op het door deelnemers waargenomen
berouw van de normschender en had ook geen significant positief effect op de per‐
ceptie van andere elementen. Anderzijds werden normschenders wel geacht
berouw te hebben getoond terwijl zij dit niet expliciet hadden gedaan, maar wel
excuses hadden aangeboden waarin werd erkend dat er sprake was van een fout of
waarin compensatie werd aangeboden.74 In dezelfde zin bleek dat slachtoffers, ook
wanneer in de aangeboden excuses geen expliciete belofte voor de toekomst was
opgenomen, toch de kans dat de normschender recidiveert als minder groot in te
schatten. Slachtoffers lijken dus het tonen van berouw en de belofte om in de toe‐
komst anders te handelen te impliceren bij andere componenten.
Hoewel uit onderzoek dus blijkt dat excuses die meer elementen omvatten
effectiever zijn, laat het ook zien dat sommige elementen belangrijker worden
70.

71.
72.
73.
74.

Scher & Darley 1997. In dit onderzoek werd enkel gekeken naar de elementen het tonen van spijt
en het aanbieden van compensatie (“Pat said, ‘I’m sorry, I feel badly about this’ (standard apology
condition), or (d) Pat said, ‘I’m sorry, I feel badly about this. Please let me help you’ (compensa‐
tion apology condition.”).
Zie meer recent Lewicki, Polin & Lount 2016, waarin tot een vergelijkbare uitkomst wordt geko‐
men.
Darby & Schlenker 1982.
Schmitt e.a. 2004.
Ook Scher & Darley vonden dat als er niet expliciet spijt werd geuit, maar er wel andere strate‐
gieën waren gebruikt om excuses aan te bieden de normschender door het slachtoffer toch als
berouwvol werd beoordeeld (Scher & Darley 1997).
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geacht dan andere. Dit volgt onder meer uit het onderzoek van Lewicki, Polin &
Lount.75 Zij onderzochten met behulp van een scenario studie de effectiviteit van
zes elementen van het aanbieden van excuses.76 De onderzoeksresultaten lieten
zien dat drie elementen in het bijzonder van waarde zijn, namelijk het aanvaarden
van verantwoordelijkheid, het aanbieden van compensatie en de belofte om in de
toekomst anders te handelen. In de literatuur wordt het aanvaarden van verant‐
woordelijkheid wel aangeduid als het meest belangrijkste en krachtigste element
van het aanbieden van excuses.77 Empirisch onderzoek bevestigt dit beeld. Norm‐
schenders die verantwoordelijkheid aanvaardende excuses aanbieden worden
gepercipieerd als berouwvoller, als minder opzettelijk te hebben gehandeld en als
een beter persoon vergeleken met normschenders die enkel medeleven uiten, zo
blijkt uit een door Robbennolt verrichte scenariostudie.78
Empirisch onderzoek onderstreept daarnaast het belang van het aanbieden van
compensatie voor de effectiviteit van de aangeboden excuses. Verschillende
studies laten zien dat excuses effectiever zijn wanneer zij gepaard gaan met een
aanbod tot compensatie.79 Dit zou verklaard kunnen worden doordat normschen‐
ders die excuses aanbieden, maar daar geen (financiële) consequenties aan verbin‐
den, als onoprecht worden gezien door slachtoffers.80 Het aanbieden van excuses
zonder daarbij een aanbod tot compensatie te doen kan zelfs als oneerlijk en mani‐
pulatief worden beoordeeld.81 Dit effect zou voortvloeien uit het bestaan van een
inconsistentie tussen de uitkomst (er wordt geen compensatie aangeboden) en het
proces (er worden wel excuses aangeboden). Met andere woorden, de excuses
komen niet oprecht over wanneer zij gepaard gaan met een oneerlijke inhoudelijke

75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.

Lewicki, Polin & Lount 2016.
Het uiten van spijt, het geven van een uitleg of verklaring, het aanvaarden van verantwoorde‐
lijkheid, de belofte om in de toekomst andere te handelen, het aanbieden van compensatie en het
vragen om vergeving.
Zie bijvoorbeeld Minow 1998 “Full acceptance of responsibility by the wrongdoer is the hallmark
of an apology”.
Robbennolt 2003; Robbennolt 2006. Zie ook Schmitt e.a. 2004 waarin tot soortgelijke resultaten
wordt gekomen.
Zie o.a. Zechmeister e.a. 2004; Bottom e.a. 2002 en Skarlicki, Folger & Gee 2004. Sommige auteurs
gaan zo ver dat ze stellen dat het aanbieden van affectieve excuses (onder omstandigheden) niet
meer nodig is wanneer er compensatie wordt aangeboden (Haesevoets e.a. 2013; Coombs & Hol‐
laday 2008). Anders: Abeler e.a. 2010 (waarin werd onderzocht hoe bedrijven het beste kunnen
reageren op klachten van klanten na een onbevredigende aankoop. Uit een veldexperiment,
waarin de effectiviteit van verschillende reacties werd getest, bleken excuses te resulteren in signi‐
ficante betere uitkomsten voor het bedrijf vergeleken met het aanbieden van compensatie).
Zechmeister e.a. 2004, p. 548: ‘‘These findings may indicate the effect of a ‘false’ or insincere apo‐
logy, in which the experimenter apologized but did nothing to ameliorate the consequences of the
offense.’’
Skarlicki, Folger & Gee 2004.

52

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?

uitkomst.82 Recent onderzoek laat echter wel zien dat slachtoffers die immateriële
behoeften hebben meer behoefte hebben aan het ontvangen van excuses vergele‐
ken met slachtoffers met materiële behoeften, terwijl dit effect niet was te zien voor
het aanbieden van compensatie.83 Het aanbieden van excuses bleek daarnaast ook
beter tegemoet te komen aan de immateriële behoeften van slachtoffers vergeleken
met het aanbieden van compensatie. Het lijkt er dus op dat de effectiviteit van
excuses zonder dat daarbij compensatie wordt aangeboden contextafhankelijk is.84
Verder blijkt het geven van uitleg of een verklaring door de normschender van
belang te kunnen zijn voor slachtoffers, hoewel dit element niet vaak is terug te
vinden in de definities die in de literatuur worden gehanteerd voor excuses (zie
tabel 1). Slocum, Allan & Allan wijzen erop dat een uitleg slachtoffers kan helpen
om empathie jegens de normschender te ontwikkelen en op deze manier minder
negatieve gevoelens jegens hem/haar te ervaren.85 Ook ander onderzoek laat zien
dat het begrijpen van het gedrag van de normschender ertoe kan leiden dat het
slachtoffer empathie ontwikkelt jegens de normschender.86 Het ervaren van empa‐
thie jegens de normschender lijkt er vervolgens toe te kunnen bijdragen dat het
slachtoffer zijn boosheid jegens de normschender kan loslaten.87
Ten slotte geeft het onderzoek van Robbennolt duidelijke aanwijzingen dat de
effecten van excuses, waarbij enkel medeleven wordt geuit, aanzienlijk minder
sterk zijn vergeleken met excuses waarbij ook verantwoordelijkheid wordt
erkend.88 Wel blijken de effecten van deze type excuses gecompliceerd en context‐
gebonden te zijn en zijn de onderzoeksresultaten op dit punt niet geheel eendui‐
dig. Afhankelijk van de omstandigheden hadden medeleven uitende excuses een
positief effect, geen enkel effect of zelfs een negatief effect op de percepties en
reacties van slachtoffers. Hierbij bleek de mate van verwijtbaarheid een belangrijke
conditionerende rol te spelen. De onderzoeksresultaten van een studie van Robben‐
nolt uit 2003 suggereren dat excuses waarin enkel medeleven wordt geuit van
negatieve invloed kunnen zijn op percepties en reacties van het slachtoffer in de
situatie dat het duidelijk is dat de normschender verwijtbaar had gehandeld. Wan‐
neer in het scenario in het midden werd gelaten of er sprake was van verwijtbaar
handelen bleken medeleven uitende excuses de percepties en reacties van slachtof‐
fers juist positief te beïnvloeden. De resultaten van een eveneens door Robbennolt
uitgevoerde vervolgstudie waarin hetzelfde basisscenario werd gebruikt schetst
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.

Skarlicki, Folger & Gee 2004, p. 338: “For those who would try to con someone with honey-sweet
words to offset potential harm, the message is clear: Sweet talking while providing unfavorable
outcomes might not only fail to achieve perceived fairness, but also motivate more unfairness and
hostility than if such a sugar-coating attempt had been absent.”
Reinders Folmer, Van Boom & Desmet 2019.
Dit blijkt ook uit: De Cremer 2010.
Slocum, Allan & Allan 2011, p. 88.
Zie bijvoorbeeld: Darby & Schlenker 1982 en Gold & Weiner 2000.
Gold & Weiner 2000.
Robbennolt 2003 en Robbennolt 2006.
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een ander beeld.89 Hier bleken excuses waarin enkel medeleven werd geuit een
positief effect te hebben op de percepties van slachtoffers over de normschender en
het ongeval. Dit effect was alleen te zien wanneer verwijtbaarheid vaststond en
was kleiner vergeleken met wanneer er verantwoordelijkheid aanvaardende excu‐
ses werden aangeboden.
2.4.2

Het moment waarop excuses worden aangeboden

Ook het moment waarop excuses worden aangeboden kan mogelijk de effectiviteit
van excuses beïnvloeden. De wijze waarop deze beïnvloeding plaatsvindt lijkt
echter complex. Enerzijds kunnen excuses die snel na een normschending wordt
aangeboden voorkomen dat de situatie zich ontwikkelt tot een conflict.90 Deze stel‐
lingname wordt empirisch ondersteund door de studie van Tomlinson, Dineen &
Lewicki waarin verschillende variabelen werden onderzocht die van invloed
kunnen zijn op de vergevingsbereidheid bij een vertrouwensbreuk in een zakelijke
relatie.91 Hierbij bleek de bereidheid van slachtoffers om zich te verzoenen met de
normschender groter te zijn wanneer de excuses snel na het incident werden aan‐
geboden dan wanneer ze werden uitgesteld.
Anderzijds kunnen excuses als hol worden ervaren als ze te snel en zonder
reflectie worden aangeboden.92 Om de effectiviteit van excuses te waarborgen zul‐
len deze dus niet te vroeg, maar ook niet te laten moeten worden aangeboden. In
de literatuur over conflictresolutie wordt wel de term ‘rijpheid’ gebruikt om aan te
geven wanneer iemand klaar is voor de-escalatie van het conflict.93 Op deze
manier zou de rijpheid van het slachtoffer, ofwel de mate waarin hij klaar is om
excuses te ontvangen, een doorslaggevende factor kunnen zijn om de effectiviteit
van excuses te bepalen. Voortbordurend op deze theorie betogen Frantz & Bennig‐
son dat het creëren van voldoende tijd waarin het slachtoffer de kans krijgt zijn of
haar zorgen te uiten en de dader de kans krijgt aan te geven deze zorgen te begrij‐
pen, één van de belangrijkste voorwaarden is voor effectieve excuses.94 Deze stel‐
lingname onderbouwen ze door middel van een tweetal empirische studies waarin
specifiek het effect van timing op de effectiviteit van excuses werd onderzocht.
89.
90.

91.
92.
93.
94.

Robbennolt noem als verklaring hiervoor een kleine aanpassing in het scenario. In de eerdere stu‐
die werden excuses telefonisch aangeboden terwijl dit in de latere studie op een persoonlijkere
wijze gebeurde (Robbennolt 2006, p. 368).
Zie Mazor e.a. 2004 waaruit blijkt dat 99% van de patiënten direct nadat een medische fout wordt
ontdekt wilt worden ingelicht. Zie ook Tavuchis 1991, p. 87 (waarin wordt gesproken van “a criti‐
cal, if variable, period following a transgression after which the potential efficacy of an apology
diminishes or is nullified”) en Shuman 2000, p. 186 (“the more time that passes after the conduct
at issue, the more reason to doubt the sincerity of an apology’’).
Tomlinson, Dineen & Lewicki 2004.
Zie Shuman 2000, p. 186 (“an apology before the investigation is completed may seem hollow and
ritualistic, trivializing the wrong”) en Tavuchis 1991, p. 87.
Frantz & Bennigson 2005, p. 202. Zie hierover ook Coleman 1997.
Frantz & Bennigson 2005.
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Hieruit bleek dat bij deelnemers een grotere tevredenheid bestond over de
uitkomst van een conflict wanneer de excuses later in het proces werden aangebo‐
den, vergeleken met wanneer de excuses vroeger in het proces werden aangebo‐
den. Deelnemers die later in het proces excuses hadden ontvangen ervoeren daar‐
naast meer mogelijkheden om hun verhaal te doen, voelden zich meer begrepen en
bleken meer positieve verandering in hun emoties te ervaren. Deze onderzoeks‐
resultaten wijzen erop dat slachtoffers het van belang vinden om eerst de mogelijk‐
heid te krijgen om hun verhaal te doen, alvorens zij excuses ontvangen. De onder‐
zoekers noemen als mogelijke verklaring hiervoor dat excuses die te snel worden
aangeboden niet effectief zijn, omdat het slachtoffer zich nog steeds ongehoord
voelt en er niet van overtuigd is dat de dader weet wat hij of zij verkeerd heeft
gedaan.
2.4.3

Oprechtheid

De door het slachtoffer gepercipieerde oprechtheid van de aangeboden excuses
wordt gezien als een belangrijke determinant om de effectiviteit van excuses te
bepalen.95 Zo blijkt uit een onderzoek naar het vergevingsproces in zakelijke
geschillen dat excuses effectiever waren (in die zin dat er sprake was van een
grotere bereidheid om over te gaan tot verzoening) wanneer ze door de ontvanger
als oprecht werden beoordeeld.96 Onderzoek in de context van een ultimatum‐
spel97 laat daarnaast zien dat onoprechte excuses contraproductief kunnen zijn, in
die zin dat een aanbod als minder eerlijk worden gepercipieerd en dat de uitkomst
minder wordt geaccepteerd, vergeleken met de situatie waarin geen excuses wer‐
den aangeboden.98 Robbennolt wijst erop dat andere factoren die de effectiviteit
van excuses worden geacht te kunnen beïnvloeden, mogelijk (ook) de door het
slachtoffer gepercipieerde oprechtheid van de excuses beïnvloeden.99 Zo blijkt dat
verantwoordelijkheid aanvaardende excuses als meer oprecht worden gepercipi‐
eerd vergeleken met excuses waarmee enkel medeleven wordt geuit.100 Een ander
voorbeeld is dat excuses die gepaard gaan met een aanbod tot compensatie als
meer oprecht worden beoordeeld vergeleken met excuses die niet gepaard gaan
met een dergelijk aanbod.101 Dit zou erop kunnen wijzen dat de andere in deze
paragraaf benoemde factoren de effectiviteit van excuses niet direct beïnvloeden,
Ik spreek over door het slachtoffer gepercipieerde oprechtheid van excuses omdat uit onderzoek
blijkt dat oprecht aanboden excuses door de ontvanger niet altijd als zodanig worden opgevat.
Zie hierover o.a. Peyton & Goei 2013.
96. Tomlinson, Dineen & Lewicki 2004.
97. Hierbij bepaalt één van de spelers hoe een bedrag verdeeld wordt. De andere speler kan kiezen of
hij het aanbod accepteert of afwijst. In het laatste geval krijgen beide spelers niets.
98. Skarlicki, Folger & Gee 2004.
99. Robbennolt 2008a, p. 229-230.
100. Robbennolt 2003; Robbennolt 2006.
101. Schmitt e.a. 2004.
95.
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maar dat de door het slachtoffer gepercipieerde oprechtheid van excuses hierbij
een belangrijke mediërende rol speelt.
Hoewel onderzoek dus laat zien dat de oprechtheid van excuses van belang is
voor de effectiviteit ervan, laat ander onderzoek ook zien dat onoprechte excuses
niet noodzakelijkwijs ineffectief zijn. Zo blijkt uit experimenteel onderzoek dat
opgelegde excuses, die worden gezien als onoprecht omdat ze niet spontaan
worden aangeboden, toch van betekenis kunnen zijn. De studie van Risen & Gilo‐
vich laat in deze zin bijvoorbeeld zien dat opgelegde excuses, vergeleken met vrij‐
willig aangeboden excuses, geen nadelige invloed hadden op de wijze waarop de
aanbieder door de ontvanger werd beoordeeld en op de voorgestelde straf die aan
de aanbieder zou moeten worden opgelegd.102 In lijn hiermee blijkt uit ander
onderzoek dat excuses die worden aangeboden omdat het slachtoffer dit eist,
eerder worden geaccepteerd vergeleken met spontaan aangeboden excuses.103 Van
Dijck concludeert op basis van een uitgebreide literatuurstudie dat opgelegde (en
daarmee mogelijk niet oprechte) excuses drie functies kunnen vervullen.104 Opge‐
legde excuses kunnen volgens hem leiden tot emotioneel herstel van de ontvanger
van de excuses en zouden tevens een signaal- en preventie functie kunnen vervul‐
len.
2.4.4

Hoogte van de schade en bewijs voor verwijtbaarheid

Naast de wijze waarop de excuses worden aangeboden kunnen ook andere facto‐
ren de effecten van excuses beïnvloeden. Zo suggereren verschillende studies dat
de hoogte van de schade die door het slachtoffer wordt geleden van invloed kan
zijn op de mate waarin excuses worden aanvaard of effectief zijn. De studie van
Ohbuchi Kameda & Agarie laat bijvoorbeeld zien dat de effectiviteit van exact
dezelfde excuses kan verschillen naar gelang van de ernst van de geleden schade,
waarbij de positieve effecten van de aangeboden excuses minder groot werden
naarmate de geleden schade ernstiger was.105 Vergelijkbaar bleek uit de studie van
Bennet & Earwaker dat de kans dat deelnemers excuses afwezen groter was, wan‐
neer er sprake was van ernstige zaakschade vergeleken met de situatie dat er
sprake was van minder ernstige schade.106 Uit het onderzoek van Robbennolt blijkt
daarnaast dat slachtoffers die relatief weinig schade lijden genoegen nemen met
minder uitgebreide excuses.107 Wanneer de schade als gevolg van een normschen‐
ding relatief gering was bleken uitingen van medeleven te leiden tot positievere
effecten, vergeleken met de situatie dat er geen excuses werden aangeboden.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Risen & Gilovich 2007. Zie voor een soortgelijk studie Jehle e.a. 2012.
Peyton & Goei 2013.
Van Dijck 2017b.
Ohbuchi, Kameda & Agarie 1989.
Bennett & Earwaker 1994.
Robbennolt 2003.
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Echter, wanneer de schade als gevolg van een normschender ernstig was bleken
uitingen van medeleven juist te leiden tot negatievere effecten, vergeleken met de
situatie dat er geen excuses werden aangeboden.
Ook de mate waarin bewijs voorhanden is dat degene die de excuses aanbiedt
ook daadwerkelijk verwijtbaar heeft gehandeld, lijkt de effectiviteit van excuses te
kunnen beïnvloeden. Kim e.a. onderzochten de effecten van excuses waarbij de
situatie waarin bewijs beschikbaar was gesteld dat er verwijtbaar was gehandeld
werd vergeleken met de situatie waarin bewijs van onschuld beschikbaar was
gesteld.108 Wanneer bewijs dat er daadwerkelijk verwijtbaar was gehandeld
beschikbaar was gesteld, bleken normschenders die verantwoordelijkheid aanvaar‐
dende excuses hadden aangeboden positiever te worden geëvalueerd vergeleken
met normschenders dat niet hadden gedaan. Andersom bleken normschenders die
excuses hadden aangeboden juist minder gunstig te worden geëvalueerd vergele‐
ken met normschenders die dat niet hadden gedaan, wanneer er bewijs van
onschuld ter beschikking was gesteld. Het lijkt er dus op dat slachtoffers in de situ‐
atie dat het vaststaat dat de normschender verwijtbaar heeft gehandeld verwach‐
ten dat er verantwoordelijkheid aanvaardende excuses worden aangeboden. Wan‐
neer er overduidelijk sprake is van verwijtbaarheid kan het uitblijven van excuses
of het enkel uiten van medeleven mogelijk zelfs als beledigend worden ervaren.109
Anderzijds kan het aanbieden van excuses in een situatie waarin het niet duidelijk
is of er daadwerkelijk verwijtbaar is gehandeld voor slachtoffers juist verwarrend
zijn. Verantwoordelijkheid aanbiedende excuses kunnen er in dit geval juist toe
leiden dat slachtoffers negatiever tegen de aanbieder gaan aankijken, in die zin dat
zij in de excuses een bevestiging kunnen zien dat de aanbieder van de excuses
schuld heeft aan het voorval.110 Excuses waarmee enkel medeleven wordt geuit
blijken in de situatie dat het onduidelijk is of er sprake is van verwijtbaarheid juist
wel effectief te zijn zo blijkt uit het onderzoek van Robbennolt.111

2.5

De bereidheid om excuses aan te bieden

De in de vorige paragrafen besproken literatuur richt zich steeds op de effecten
van excuses voor slachtoffers. Het is daarnaast ook van belang om te kijken naar
het perspectief van normschenders. Uiteindelijk worden de excuses immers geacht
108. Kim e.a. 2004. Zie ook Kim e.a. 2006 en Ferrin e.a. 2007 waarin tot soortgelijke uitkomsten werd
gekomen.
109. Zie Cohen 1999, p. 1029 (“It’s insulting to merely express sympathy or benevolence when you
should be admitting your fault.”).
110. Zie Robbennolt 2008a, p. 225 (“On the other hand, where culpability is not clear, an apology that
takes responsibility may remove any ambiguity and change interpretations of the incident in the
direction of more blame directed at the apologizer.”).
111. In die zin dat de medeleven uitende excuses onder deze omstandigheden effectiever waren verge‐
leken met de situatie dat er geen excuses werden aangeboden (Robbennolt 2003). Zie hierover ook
laatste alinea van paragraaf 2.4.1.
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door hen te worden aangeboden. In deze paragraaf bespreek ik eerste de positieve
effecten van excuses voor de normschender als aanbieder van de excuses (para‐
graaf 2.5.1). Vervolgens sta ik stil bij mogelijke negatieve consequenties van het
aanbieden van excuses voor degene die de excuses aanbiedt. Daarmee samenhan‐
gend bespreek ik welke redenen normschenders kunnen hebben om juist geen
excuses aan te bieden (paragraaf 2.5.2). Ten slotte bespreek ik welke factoren de
bereidheid om excuses aan te bieden kunnen beïnvloeden (paragraaf 2.5.3).
2.5.1

Positieve effecten voor normschenders

Veel onderzoek naar excuses is gericht op het slachtoffer, dus op degene die de
excuses ontvangt. Dit onderzoek geeft een goed beeld van onder welke omstandig‐
heden excuses effectief zijn (in die zin dat ze leiden tot positieve effecten voor de
ontvanger van de excuses) en welke mechanismen ervoor zorgen dat excuses effec‐
tief zijn. Dit is ook vanuit het perspectief van normschenders relevant. Op het
moment dat excuses effectief worden aangeboden heeft dit immers ook positieve
gevolgen voor de aanbieder. Zo blijken slachtoffers die excuses hebben ontvangen
zich bijvoorbeeld coöperatiever op te stellen in de nasleep van een normschending
(in die zin dat ze minder snel een procesvertegenwoordiger inschakelen, eerder
bereid zijn om te schikken en minder snel een juridische procedure opstarten, ver‐
geleken met de situatie waarin zij geen excuses ontvangen).112 Voor normschen‐
ders heeft dit als voordeel dat een kostbare juridische procedure door het aanbie‐
den van excuses mogelijk kan worden voorkomen. Ook leidt het aanbieden van
excuses ertoe dat het slachtoffer positiever tegen de normschender gaat aankij‐
ken.113 Dit heeft als positief gevolg voor normschenders dat zij mogelijk de relatie
met het slachtoffer kunnen herstellen.
In de literatuur worden daarnaast positieve effecten van het aanbieden van
excuses genoemd die specifiek gelden voor normschenders. Zo ontwikkelden
Shnabel & Nadler een op behoefte gebaseerd model voor verzoening.114 Volgens
dit model hebben normschenders en slachtoffers als gevolg van een normschen‐
ding verschillende emotionele behoeften, waaraan tegemoet zou moeten worden
gekomen teneinde te kunnen komen tot verzoening. Normschenders zouden na
een normschending vooral de behoefte hebben om hun publieke morele imago te
herstellen om op deze manier hun plaats in de samenleving te behouden. Het aan‐
bieden van excuses zou een manier zijn om aan deze behoefte tegemoet te komen.
Ander onderzoek laat, hiermee samenhangend, zien dat de reputatie van norm‐
schenders kan worden hersteld wanneer zij excuses aanbieden.115 Het aanbieden
van excuses lijkt daarnaast gevoelens van schuld of schaamte te kunnen verminde‐
112.
113.
114.
115.

Zie uitgebreid onder verwijzing naar literatuur paragraaf 2.3.2.
Zie uitgebreid onder verwijzing naar literatuur paragraaf 2.3.1.
Shnabel & Nadler 2008.
Benoit & Drew 1997.
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ren of wegnemen en zelfvergeving te kunnen bevorderen.116 Onderzoek laat zien
dat de redenen van normschenders om excuses aan te bieden ook samenhangen
met deze positieve effecten. Belangrijke motieven om excuses aan te bieden blijken
bijvoorbeeld de behoefte om het slachtoffer te helpen, het herstellen van de relatie
met het slachtoffer en het verlichten van het eigen schuldgevoel.117
2.5.2

Redenen om geen excuses aan te bieden

In de literatuur wordt door verschillende auteurs gesteld dat het aanbieden van
excuses ook nadelen kan hebben voor normschenders. Zo stelt Leunissen dat het
aanbieden van excuses voor normschenders een sociaal risicovolle handeling kan
zijn. Excuses impliceren volgens hem een erkenning dat de normschender een fout
heeft gemaakt.118 Dit kan leiden tot een verstoring van de relatie met het slacht‐
offer, neerbuigendheid richting de normschender en eventueel het opleggen van
een straf. Daarnaast wordt door middel door het aanbieden van excuses aan slacht‐
offers de macht gegeven om de normschender al dan niet te vergeven, hetgeen als
gevolg heeft dat de normschender minder macht en controle heeft.119 Het aanbie‐
den van excuses zou dus risicovol zijn, omdat dit zou kunnen leiden tot een situ‐
atie waarin de normschender slechter af is dan wanneer er geen excuses zouden
zijn aangeboden.120 In de literatuur wordt er op gewezen dat deze risicofactoren
ertoe zouden kunnen leiden dat normschenders terughoudendheid betrachten bij
het aanbieden van excuses.121
In de literatuur wordt daarnaast gewezen op juridische risico’s van het aanbie‐
den van excuses. Aangeboden excuses zouden in een eventuele juridische proce‐
dure kunnen worden gebruikt als een bewijsmiddel of zelfs kunnen worden
opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid.122 Dit zou ertoe leiden dat norm‐
schenders terughoudend zijn met het aanbieden van excuses en dat zij door hun
advocaten en verzekeraars worden geadviseerd om geen excuses aan te bieden.
Hoewel dit standpunt in de literatuur veelvuldig wordt ingenomen is er weinig
116. Zie o.a. Carpenter, Carlisle & Tsang 2014; Witvliet e.a. 2011 en Witvliet, Ludwig & Bauer 2002.
117. Zie Exline, DeShea & Holeman 2007 (“The most common self-reported motives behind apology
included desires to help the other person or the relationship (51%) and relieving guilt (39%), both
of which were endorsed more commonly (p < .01) than fear of the other person’s anger (7%).”).
118. Leunissen 2014, p. 11.
119. Tavuchis 1991 en Okimoto, Wenzel & Hedrick 2013.
120. Zie hierover ook Exline, DeShea & Holeman 2007.
121. O.a. Lazare 2004; Leunissen 2014, hoofdstuk 5 (dit hoofdstuk is gebaseerd op Leunissen e.a. 2014)
en Okimoto, Wenzel & Hedrick 2013.
122. Zie o.a. Robbennolt 2003, p. 461 (“Defendants, defense counsel, and insurers worry that state‐
ments of apology will be admissible at trial and will be interpreted by jurors and judges as admis‐
sions of responsibility.”); Wagatsuma & Rosett 1986, p. 483 (“A crucial inhibition to a person
making an apology in an American legal proceeding is the possibility that a sincere apol ogy will
be taken as an admission: evidence of the occurrence of the event and of the defendant's liability
for it.”) en Cohen 1999, p. 1010: (“If a lawyer contemplates an apology, it may well be with a skep‐
tical eye: Don’t risk apology, it will just create liability.”).

2

Definitie en effectiviteit van excuses

59

empirisch bewijs dat de bereidheid van normschenders om excuses aan te bieden
daadwerkelijk wordt beïnvloed door de angst om door middel van het aanbieden
van excuses aansprakelijkheid te erkennen. Er zijn mij slechts twee studies bekend
waarin dit expliciet naar voren komt, waarbij in beide gevallen gebruik werd
gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. De eerste studie betreft een
door Gallagher e.a. opgezette focusgroep onder artsen.123 Hieruit bleek dat de deel‐
nemende artsen wel excuses hadden willen aanbieden voor een door hen gemaakte
medische fout, maar dat ze bang waren dat de excuses door de patiënten zouden
worden opgevat als een erkenning van juridische aansprakelijkheid.124 Bij de
tweede studie ging het om een door Allan, McKillop & Carroll verrichtte inter‐
viewstudie waarin eisers en gedaagden in Australische zaken over ongelijke
behandeling werden bevraagd over de rol van excuses bij de afwikkeling van de
klacht.125 Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt gerapporteerd dat
(slechts) één van de gedaagden negatief aankeek tegen het aanbieden van excuses
omdat dit zou worden gezien als een erkenning van aansprakelijkheid.126
De laatste jaren is wel empirisch onderzoek gedaan waarin de bereidheid van
normschenders om excuses aan te bieden in zijn algemeenheid wordt onderzocht.
Dit onderzoek laat zien dat er verschillende redenen zijn waarom normschenders
geen excuses aanbieden. Op de eerste plaats kunnen normschenders hun gedrag
zien als gerechtvaardigd en kan om die reden de bereidheid om excuses aan te
bieden ontbreken.127 In de literatuur wordt als mogelijke verklaring hiervoor
genoemd dat normschenders de neiging kunnen hebben om zich moreel te distan‐
tiëren van de onrechtmatigheid van hun gedraging, door bijvoorbeeld de verant‐
woordelijkheid voor de normschending te rechtvaardigen of te ontkennen.128 In dit
kader stelt Baumeister dat er sprake is van een kloof tussen hoe normschenders en
slachtoffers een normschending beoordelen, waarbij normschenders hun gedra‐
ging eerder als gerechtvaardigd, uit de hand gelopen of uitgelokt door het slacht‐
offer beschouwen en tegelijkertijd de gevolgen als minder verstrekkend.129 Daar‐
naast kan het voorkomen dat normschenders het op enig moment te laat vinden
123. Gallagher e.a. 2003.
124. Gallagher e.a. 2003, p. 1005 (“Most physicians wanted to apologize but worried that an expression
of regret might be construed by the patient as an admission of legal liability.”).
125. Allan, McKillop & Carroll 2010.
126. Allan, McKillop & Carroll 2010, p. 541 (“But I think everybody’s worried about the point that
John Howard was making about apologies, where it puts you to a liability issue...If you say, ‘oh
I’m sorry I did this to you’, you’re admitting liability.”).
127. Baumeister 1999; Leunissen e.a. 2013. Zie ook Exline, DeShea & Holeman 2007 (“What reasons did
people list for not apologizing? They viewed their offenses as justified (41%)”) en Allan, McKillop
& Carroll 2010, p. 542 (“Apologies held an even greater degree of negative value for those respon‐
dents who did not feel that they had committed any wrongdoing”).
128. Schönbach 1990.
129. Baumeister 1999, p. 18-20 (“A central fact about evil is the discrepancy between the importance of
the act to the perpetrator and to the victim. This can be called the magnitude gap. (…) To under‐
stand perpetrators, it will be necessary to grasp what these crimes and other acts mean to themwhich often entails seeing the act as relatively minor, meaningless, or trivial.”).
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om excuses aan te bieden. Uit een onderzoek van Hulst, Akkermans & Van Busch‐
bach, waarin werd bekeken op welke wijze veroorzakers van een verkeersongeval
door hun verzekeraar kunnen worden gestimuleerd om excuses aan te bieden,
bleek dat schadeveroorzakers niet in gingen op een door hun verzekeraar geboden
mogelijkheid om in contact te komen met het verkeersslachtoffer.130 Het voor‐
naamste argument dat daarvoor werd gegeven, was dat men het inmiddels te laat
vond. Verder geven normschenders als redenen om geen excuses aan te bieden dat
ze het te kostbaar vinden, dat ze geen relatie met het slachtoffer hebben of willen
hebben of dat ze boos zijn op het slachtoffer.131
Onderzoek laat verder zien dat het niet aanbieden van excuses ook psychologi‐
sche voordelen kan hebben. Uit het onderzoek van Okimoto, Wenzel & Hedrick
blijkt dat normschenders die weigeren om excuses aan te bieden meer eigen‐
waarde ervaren vergeleken met normschenders die wel excuses aanbieden. Daar‐
naast bleek het niet aanbieden van excuses het gevoel van macht en controle te
hebben te vergroten.
Hoewel onderzoek dus laat zien dat het aanbieden van excuses mogelijk nega‐
tieve consequenties en het niet aanbieden van excuses zelfs psychologische voor‐
delen kan hebben, zijn er ook aanwijzingen dat wanneer normschenders eenmaal
excuses hebben aangeboden zij daar wel tevreden mee zijn.132 Exline, Deshea &
Holeman onderzochten gevoelens van spijt over het wel of niet aanbieden van
excuses.133 Hieruit bleek dat normschenders in het algemeen meer spijt hebben van
het niet aanbieden van excuses dan van het wel aanbieden van excuses. Bovendien
bleek de spijt om deze twee redenen gebaseerd op verschillende oorzaken. Spijt
over daadwerkelijk aangeboden excuses werd geassocieerd met negatieve relatio‐
nele uitkomsten (de excuses hebben niet geleid tot verzoening), woede en een het
ontstaan van een onjuist beeld over de normschender (de normschender gelooft
niet echt dat hij verantwoordelijk is voor het conflict, terwijl de excuses dit wel
suggereren). Spijt over het nalaten om excuses aan te bieden werd geassocieerd
met wroeging en schuldgevoelens. Leunissen constateert in dit kader dat het
opvallend is dat normschenders aan de ene kant sterke negatieve associaties
hebben met het aanbieden van excuses, maar ook positief terugkijken op excuses
die zij hebben aangeboden. Aan de hand van een experiment en twee veldstudies
laat hij zien, dat normschenders zich bij hun keuze om wel of geen excuses aan te
bieden mede laten leiden door hun voorstelling van hoe het zal zijn om excuses
aan te bieden. Daarbij bleek dat normschenders overschatten hoe negatief het is om
excuses aan te bieden. Leunissen verklaart dit aan de hand van de affectieve voor‐
spellingsfout. Onderzoek naar de affectieve voorspellingsfout laat zien dat mensen
het over het algemeen lastig vinden om hun affectieve reacties op toekomstige
130.
131.
132.
133.

Hulst, Akkermans & Van Buschbach 2014.
Exline, DeShea & Holeman 2007.
Zie hierover Lazare 2004.
Exline, Deshea & Holeman 2007.
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gebeurtenissen te voorspellen. In dit geval schatten zij de gevolgen van het aanbie‐
den van excuses dus te negatief in.
2.5.3

Factoren die de bereidheid om excuses aan te bieden kunnen beïnvloeden

Onderzoek laat zien dat de bereidheid van normschenders om excuses aan te
bieden contextafhankelijk is. In zijn proefschrift heeft Leunissen uitgebreid onder‐
zocht welke omstandigheden de bereidheid om excuses aan te bieden kunnen
beïnvloeden. Ik bespreek dit onderzoek tezamen met andere studies over dit
onderwerp in deze paragraaf.
Allereerst blijkt dat de reactie van het slachtoffer na een normschending invloed
kan hebben op de bereidheid van een normschenders om excuses aan te bieden.134
In een experimentele studie liet Leunissen participanten deelnemen aan een ‘trust
game’, waarbij ervoor was gezorgd dat het waarschijnlijk was dat zij een norm‐
schending zouden begaan.135 De participanten die een normschending hadden
begaan kregen vervolgens een bericht van het slachtoffer waarin de waarschijnlijk‐
heid dat het slachtoffer de normschender zou vergeven werd gemanipuleerd. De
resultaten van het experiment laten zien dat normschenders die een bericht ontvin‐
gen van een vergevingsgezind slachtoffer, meer bereid waren om hun excuses aan
te bieden vergeleken met normschenders die een bericht ontvingen van een niet
vergevingsgezind slachtoffer. Dit effect werd vooral gevonden onder mensen met
een laag dispositioneel vertrouwen (de mate waarin een individu neigt om
anderen te vertrouwen). Ter verklaring van deze uitkomsten wijst Leunissen erop
dat normschenders mogelijk instrumenteel omgaan met de risico’s die verbonden
zijn aan het aanbieden van excuses. Deze instrumentele benadering houdt in dat
de bereidheid van de normschender om excuses aan te bieden wordt bepaald door
de waarschijnlijkheid dat de excuses zullen leiden tot positieve effecten.136 Dit kan
verklaren waarom normschenders meer bereid zijn hun excuses aan te bieden
wanneer zij het idee hebben dat de excuses zullen leiden tot vergeving en minder
134. Leunissen 2014, hoofdstuk 2 (dit hoofdstuk is gebaseerd op Leunissen, De Cremer & Reinders
Folmer 2012).
135. Een ‘trust game’ is een experiment (ontworpen door Berg, Dickhaut & McCabe 1995) waarin de
mate van vertrouwen in een tegenspeler wordt gemeten bij het maken van economische beslissin‐
gen. In de variant die Leunissen heeft gebruikt krijgt speler 1 de keuze om een deel van zijn/haar
gift over te dragen aan speler 2. Het bedrag dat speler 1 aan speler 2 geeft wordt verdrievoudigd.
Speler 2 twee krijgt vervolgens de keuze welk bedrag hij wenst terug te geven aan speler 1. De
rechtsvaardigheidsregel schrijft voor dat speler 2 minimaal de helft van het bedrag zou moeten
teruggeven. In het spel werd door Leunissen echter een stimulans ingebouwd om een minder
groot bedrag terug te geven aan speler 1 (d.m.v. het creëren van onduidelijkheid over de hoogte
van het bedrag dat speler 1 initieel ontvangen had). Door participanten te stimuleren om de
rechtsvaardigheidsregel te schenden werd dus in een experimentele setting een normschending
gecreëerd.
136. Een dergelijk instrumenteel gebruik van het aanbieden van excuses door normschenders komt
ook naar voren in de studie van Allan, McKillop & Carroll (Allan, McKillop & Carroll 2010,
p. 541-543).
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bereid zijn hun excuses aan te bieden wanneer zij denken dat dit onwaarschijnlijk
is. Een reactie van een slachtoffer kan informatie geven over de bereidheid van het
slachtoffer om de excuses te accepteren en te beantwoorden met vergeving en zou
om die reden dus de bereidheid van normschenders om excuses aan te bieden
kunnen beïnvloeden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat indien normschen‐
ders inderdaad op een dergelijk instrumentele wijze omgaan met het aanbieden
van excuses, dit op gespannen voet staat met de behoeften van slachtoffers. In
gevallen van een ernstige normschending is het logischerwijs waarschijnlijk dat het
slachtoffer boos is en dientengevolge niet erg bereidwillig is om de normschender
te vergeven. Onderzoek laat echter ook zien dat slachtoffers juist in deze omstan‐
digheden veel behoefte hebben aan het ontvangen van excuses.137
Ten tweede lijkt ook de opzettelijkheid van de normschending van invloed te
kunnen zijn op de bereidheid van normschenders om excuses aan te bieden. De
resultaten van drie door Leunissen verrichte experimentele studies laten consistent
zien dat normschenders meer bereid zijn om hun excuses aan te bieden in de situ‐
atie dat zij per ongeluk een normschending hadden begaan, vergeleken met de
situatie dat zij de normschending opzettelijk hadden begaan.138 Opvallend is dat
daarnaast uit deze studies blijkt dat slachtoffers juist na een opzettelijke norm‐
schending meer behoefte hebben om excuses te ontvangen, vergeleken met norm‐
schendingen die per ongeluk zijn begaan. Leunissen spreekt in dit kader van een
asymmetrie tussen wanneer normschenders excuses willen aanbieden en wanneer
slachtoffers excuses willen ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat deze asymme‐
trie kan worden verklaard doordat de door normschenders en slachtoffers ervaren
emoties schuld en boosheid op een tegengestelde manier worden beïnvloed door
de opzettelijkheid van de normschending. Normschenders voelen zich schuldiger
wanneer zij per ongeluk een normovertreding hebben begaan dan wanneer zij
opzettelijk een normovertreding hebben begaan, en hebben om die reden in de eer‐
ste situatie meer bereidheid om excuses aan te bieden. Slachtoffers voelen zich
echter bozer naar aanleiding van een opzettelijke normschending vergeleken met
een normschending die per ongeluk is begaan, en hebben om die reden juist bij
opzettelijke normschendingen meer behoefte om excuses te ontvangen.
Door middel van drie andere experimentele studies onderzocht Leunissen daar‐
naast de invloed van de relatie tussen de normschending en het slachtoffer op de
bereidheid van de normschender om excuses aan te bieden.139 Zijn onderzoek
baseert hij op de ‘waardevolle relatie hypothese’, welke afkomstig is uit biologisch
onderzoek naar vergeving onder primaten.140 De basis van deze hypothese is dat
137. Exline, DeShea & Holeman 2007.
138. Leunissen 2014, hoofdstuk 3 (dit hoofdstuk is gebaseerd op Leunissen e.a. 2013). Fischbacher en
Utikal komen tot een soortgelijke conclusie: “Result 4: Harmdoers who have assignable negative
intentions are less likely to apologize.” (Fischbacher & Utikal 2013, p. 600).
139. Leunissen 2014, hoofdstuk 4.
140. De Waal 2000.
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naarmate een relatie belangrijker is voor de betrokkenen van een conflict, de kans
op vergeving groter wordt. In lijn met deze hypothese laten de onderzoeks‐
resultaten zien dat normschenders, naarmate de relatie met het slachtoffer
belangrijker voor hun was, meer bereid waren excuses aan te bieden.141 Dit effect
bleek te worden gedreven door schuldgevoelens van de normschender. Norm‐
schenders voelen zich schuldiger na een normschending wanneer het slachtoffer
belangrijk voor hen is vergeleken met wanneer het slachtoffer minder belangrijk
voor hen is. Ook deze onderzoeksresultaten wijzen op een instrumentele benade‐
ring bij het aanbieden van excuses door normschenders.142 Normschenders lijken
excuses immers te gebruiken om relaties die belangrijk voor hen zijn te herstellen.
Ook de door de normschender ervaren emoties lijken de bereidheid om excuses
aan te bieden te kunnen beïnvloeden. Het hierboven omschreven onderzoek van
Leunissen laat een dergelijk effect bijvoorbeeld zien voor de mate waarin de norm‐
schender zich schuldig voelt.143 Hierbij geldt dat naarmate de normschender zich
meer schuldig voelt, hij ook vaker bereid is om zijn excuses aan te bieden.144 Ander
onderzoek laat zien dat het ervaren van schaamte juist leidt tot vermijdingsgedrag
en het toeschrijven van schuld aan externe factoren.145 Dit zou erop kunnen wijzen
dat normschenders die schaamte ervaren minder vaak excuses aanbieden vergele‐
ken met normschenders die geen schaamte ervaren. Daarnaast blijken ook de per‐
soonlijkheidskenmerken van de normschender de bereidheid om excuses aan te
bieden te beïnvloeden. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat normschenders die
meer empathisch of zelfverzekerd zijn, vaker kun excuses aanbieden.146 Anderzijds
blijken normschenders die sterk op zich zelf gericht zijn (narcistische kenmerken
hebben) of laag scoren op integriteit, minder vaak excuses aan te bieden.147 Verder
kunnen ook culturele verschillen de bereidheid om excuses aan te bieden beïnvloe‐
den. Het onderzoek van Park & Guan laat bijvoorbeeld zien dat Chinese respon‐
denten eerder bereid waren om excuses aan te bieden vergeleken met Amerikaanse
respondenten.148
Voorts laat onderzoek zien dat wanneer normschenders excuses aanbieden, ook
de wijze waarop zij dit doen contextafhankelijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de stu‐
die van Schlenker & Darby.149 In een scenariostudie manipuleerden zij de ernst van
de schade en de mate van verantwoordelijkheid voor een normschending (tegen
iemand aanlopen door zelf niet op te letten of als gevolg van een duw van een
141. Hiermee samenhangend blijkt uit de recente studie van Schumann & Orehek dat mensen die zich
minder goed kunnen hechten in relaties minder volledige en defensievere excuses aanbieden
(Schumann & Orehek 2019).
142. Leunissen 2014, p. 49.
143. Leunissen 2014. Zie ook Howell, Turowski & Buro 2012.
144. Zo blijkt ook uit Baumeister, Stillwell & Heatherton 1995 en Tangney,Youman & Stuewig 2009.
145. Tangney,Youman & Stuewig 2009 en Howell, Turowski & Buro 2012.
146. Howell e.a. 2011; Howell, Turowski & Buro 2012 en Schumann 2014.
147. Howell e.a. 2011; Dunlop e.a. 2015.
148. Park & Guan 2006. Zie ook: Guan, Park & Lee 2009.
149. Schlenker & Darby 1981.
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derde). De resultaten laten zien dat naarmate de negatieve gevolgen en de mate
van verantwoordelijkheid toeneemt de excuses die worden aangeboden door de
normschender uitgebreider worden. Dit is in lijn met hetgeen slachtoffers verwach‐
ten. Uit het onderzoek van Slocum, Allan & Allan blijkt immers dat slachtoffers
uitgebreidere excuses verwachten naarmate de mate van verwijtbaarheid toe‐
neemt.150
2.5.4

Tussenconclusie

Samengevat laat het in deze paragraaf aangehaalde onderzoek zien dat hoewel het
aanbieden excuses ook voor de normschender zelf positieve gevolgen kan hebben
(herstel relatie met het slachtoffer, het verlichten of wegnemen van negatieve emo‐
ties zoals schaamte en schuldgevoel, herstel van maatschappelijke morele imago,
vergeving door het slachtoffer, zelfvergeving), er toch ook redenen voor norm‐
schenders kunnen zijn om geen excuses aan te bieden (van mening zijn dat hun
gedrag gerechtvaardigd is, verliezen van macht, controle en sociale status,
mogelijke (juridische) consequenties, vinden dat het te laat of te kostbaar is om
excuses aan te bieden, geen waarde hechten aan de relatie met het slachtoffer of
boos zijn op het slachtoffer). Het omschreven onderzoek laat daarnaast zien dat er
verschillende factoren zijn die de bereidheid van normschenders om excuses aan te
bieden kunnen beïnvloeden. Hierbij gaat het om de volgende factoren: 1) de reactie
van het slachtoffer, 2) de opzettelijkheid van de normschending, 3) de relatie
tussen de normschender en het slachtoffer, 4) de door de normschender ervaren
emoties, 5) de persoonlijkheidskenmerken van de normschender en 6) culturele
verschillen.
De bestaande literatuur geeft daarnaast aanwijzingen dat normschenders hun
keuze om wel of geen excuses aan te bieden niet alleen baseren op normatieve
argumenten, maar ook op instrumentele argumenten. Van oudsher wordt het aan‐
bieden van excuses in een normatief kader geplaatst, waarbij het bevestigen van de
geschonden morele waarden wordt gezien als de belangrijkste functie van het aan‐
bieden van excuses.151 Recent onderzoek laat echter zien dat normschenders
mogelijk instrumenteel omgaan met het aanbieden van excuses, in die zin dat zij
hun bereidheid om excuses aan te bieden laten afhangen van de te verwachten
positieve effecten van het aanbieden van excuses in hun specifieke geval.
Ten slotte valt het, wanneer we de bestaande literatuur over dit onderwerp
overzien, op dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar interventies die de
bereidheid van normschenders om excuses aan te bieden (positief) kunnen beïn‐
vloeden.152 Het enige mij bekende onderzoek op dit gebied richt zich op de vraag
of het vergroten van de eigen waarde van normschenders de bereidheid om excu‐
150. Slocum, Allan & Allan 2011.
151. Zie o.a. Tavuchis 1991.
152. Zo constateert ook Schumann (Schumann 2018, p. 77).
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ses aan te bieden kan vergroten. Hieruit blijkt dat normschenders die door middel
van een opdracht hun eigen morele waarden mochten bevestigen uitgebreidere
excuses aanboden vergeleken met een controlegroep.153 De onderzoeksresultaten
van de in deze paragraaf aangehaalde studies geven daarnaast aanknopingspunten
voor mogelijke interventies. Het onderzoek van Hulst, Akkermans & Van Busch‐
bach laat bijvoorbeeld zien dat het enkel vragen of een normschender in contact
wenst te treden met het slachtoffer een weinig effectieve interventie is.154 Daar‐
naast laat het onderzoek van Leunissen zien dat normschenders de gevolgen van
het aanbieden van excuses negatiever inschatten dan dat ze daadwerkelijk zijn.155
Normschenders informeren over de mogelijke positieve effecten van het aanbieden
van excuses kan daarom wellicht een simpele en effectieve manier zijn om norm‐
schenders te motiveren om excuses aan te bieden.156

2.6

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik een overzicht gegeven van de literatuur die zich richt op de
vragen wat onder excuses moet worden verstaan, welke effecten het aanbieden
van excuses heeft, onder welke omstandigheden excuses effectief worden aangebo‐
den en wat de bereidheid is van normschenders om excuses aan te bieden. Deze
literatuur laat zien dat het aanbieden van excuses een complex fenomeen is. Zo
blijken verschillende definities te worden gehanteerd met als gemeenschappelijk
kenmerk dat er steeds één of meer elementen worden genoemd waaruit excuses
kunnen bestaan. In paragraaf 2.2 is een overzicht gemaakt van de elementen die
worden genoemd in de definities die in de literatuur worden gehanteerd. Deze ele‐
menten worden in het vervolg van dit onderzoek (in het bijzonder bij het observa‐
tieonderzoek en de interviewstudie) gebruikt als theoretisch raamwerk voor het
operationaliseren van het begrip excuses.
Er is overweldigend empirisch bewijs (zie paragraaf 2.3 en 2.5.1) dat het aanbie‐
den van excuses positieve effecten kan hebben voor zowel de aanbieder als de ont‐
vanger ervan. Deze positieve effecten blijken echter wel contextafhankelijk te zijn.
Zowel de wijze waarop excuses worden aangeboden als andere omstandigheden,
zoals de ernst van de normschending, blijken de effectiviteit van excuses te kunnen
beïnvloeden. Ook de bereidheid van normschenders om excuses aan te bieden
blijkt contextafhankelijk. De keuze om wel of geen excuses aan te bieden blijkt
complex waarbij verschillende omstandigheden een rol kunnen spelen. De uit de
literatuur gedestilleerde omstandigheden die de effectiviteit van excuses en de
bereidheid om excuses aan te bieden kunnen beïnvloeden vormen een belangrijk
153. Schumann 2014. Zie ook Woodyatt & Wenzel 2013 waarin tot vergelijkbare resultaten wordt
gekomen.
154. Hulst, Akkermans & Van Buschbach 2014.
155. Leunissen 2014.
156. Leunissen 2014, p. 61.
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theoretisch raamwerk dat is gebruikt bij het ontwerpen van de het observatieon‐
derzoek en de interviewstudie, die in dit proefschrift worden gerapporteerd (zie
hoofdstukken 9 en 10).

3

3.1

Excuses in het civiele recht

Inleiding

Eind van de vorige eeuw begon zich een beweging te vormen waarin de traditio‐
nele benadering van het recht werd geëvalueerd door te kijken naar de werking
van excuses.1 Wetenschappers binnen deze stroming, ook wel ‘Legal Apologists’
genoemd, bekritiseerden de wijze waarop werd omgegaan met conflicten binnen
het juridische systeem omdat het de relatie tussen partijen overmatig zou schaden.
Daar stelden ze tegenover dat excuses juist wel een effectieve en definitieve con‐
flictbeslechting bewerkstelligen.2 Naar hun mening zou het recht daarin een
belangrijke faciliterende rol moeten spelen. Het recht zou schadeveroorzakers
moeten stimuleren om excuses aan te bieden en, op zijn minst, er niet aan in de
weg moeten staan. Deze beweging heeft teweeggebracht dat er in de internationale
literatuur veel aandacht is geweest voor de rol van excuses in het (civiele) recht.
Dat deze discussie ook naar Nederland is overgewaaid blijkt uit het feit dat het
thema de afgelopen jaren ook hier toenemende dogmatische aandacht krijgt.3

1.

2.

3.

Zie o.a. Cohen 1999 (waarin werd uitgelegd waarom advocaten hun cliënten zouden moeten
adviseren om excuses aan te bieden); Orenstein 1999 (waarin werd gepleit voor het juridisch
beschermen van excuses); Wagatsuma & Rosett 1986 (waarin werd beargumenteerd dat de incor‐
poratie van excuses in de Amerikaanse juridische cultuur zou leiden tot minder juridische proce‐
dures en het herstel van relaties).
Zie o.a. Cohen 1999, p. 1061 (“encouraging apologies to occur early on may prevent many injuries
from escalating into legal disputes.”); Heimreich 2012, p. 567 (“apology has proven a dramatically
effective means of resolving conflict and preventing litigation.”) en Orenstein 1999, p. 242 (“apolo‐
gies can substitute for costly litigation.”).
Brenninkmeijer 2006; Brenninkmeijer 2010; De Rey 2017; Deen 2018; Drion 2008; Geeraets 2018;
Geeraets & Veraart 2018; Hoogenboezem & Hees 2014; Hulst e.a. 2008; Laarman 2017; Laarman
2019; Leegemate 2018; Smeehuijzen & Akkermans 2013; Tjittes 2013; Van Dijck 2017a; Van Dijck
2017b; Van Essen 2011; Verheij 2010; Wijntjens 2016; Zwart-Hink 2013; Zwart-Hink 2017; ZwartHink, Akkermans & Van Wees 2014.
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In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de tweede deelvraag van
mijn onderzoek:
Wat is de stand van het Nederlandse wetenschappelijk debat over de rol van excuses in het
civiele recht en ontstaat hieruit het beeld dat de Nederlandse civiele procedure belemmerend
of bevorderend is voor het aanbieden van excuses?
Deze deelvraag richt zich specifiek op de Nederlandse civiele procedure. Naast de
civiele procedure staat in dit onderzoek ook de medische tuchtprocedure centraal.
Toch richt ik mij in dit hoofdstuk enkel op de civiele procedure, aangezien over de
rol van excuses in (medische) tuchtprocedures vrijwel geen literatuur is versche‐
nen.4 Na het analyseren van de Nederlandse literatuur over de rol van excuses in
het civiele recht blijkt dat de wetenschappelijk discussie zich toespitst op vijf
onderwerpen:
1. De vraag of het aanbieden van excuses een erkenning van aansprakelijkheid
kan inhouden (paragraaf 3.2).
2. De vraag of het aanbieden van excuses een verval van een verzekeringsdek‐
king ten gevolge kan hebben (paragraaf 3.3)
3. De vraag of met het aanbieden van excuses feiten kunnen worden erkend
(paragraaf 3.4).
4. De vraag of het wenselijk is dat er in het Nederlandse civiele recht excusesbe‐
schermende wetgeving wordt geïntroduceerd (paragraaf 3.5).
5. De vraag of excuses in rechte (zouden moeten) kunnen worden afgedwongen
(paragraaf 3.6).

3.2

Excuses en het erkennen van aansprakelijkheid

Een vraag die regelmatig in de Nederlands juridische literatuur wordt opgewor‐
pen is of het aanbieden van excuses een erkenning van civielrechtelijke aan‐
sprakelijkheid kan inhouden.5 Auteurs blijken hier verschillend over te denken. Zo
is er een aantal auteurs dat stellig beweert dat excuses geen erkenning van aan‐
sprakelijkheid kunnen impliceren:

4.

5.

Slechts naar aanleiding van twee aan elkaar gelieerde recente uitspraken van het CTG wordt dit
onderwerp in een tweetal annotaties aangestipt (CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en
CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68, zie over deze uitspraken uitgebreid paragraaf
7.5.3). Zie Ruitenbeek-Bart 2018 (waarin wordt volstaan met de opmerking dat het CTG in deze
uitspraken enkele belangwekkende overwegingen wijdt aan de plaats van excuses in medische
aansprakelijkheidszaken) en Deen 2018 (waarin een paragraaf is gewijd aan excuses en waarin
wordt opgemerkt dat het jammer is dat het CTG in deze uitspraken openheid en excuses niet wat
meer heeft gestimuleerd).
Zie bijvoorbeeld Brenninkmeijer, Van der Bijl & Van der Vlugt 2012, p. 97 (“Hoe verhouden aan‐
sprakelijkheid, schadevergoeding en excuses zich tot elkaar?”).
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“(T)en onrechte wordt soms wel gedacht dat het erkennen van fouten en/of het maken van excuses gelijk‐
staat aan het erkennen van aansprakelijkheid.”6
“Hoewel hierover misverstanden blijven bestaan, kunnen excuses nooit een erkenning van aansprakelijk‐
heid inhouden (…).”7
“In de tweede plaats, en dat is fundamenteler, houdt het aanbieden van excuses of het tonen van een teken
van medeleven geen juridische aansprakelijkheid is.”8
“Angst dat de zorgverlener zich met het maken van excuses toch op het juridisch inhoudelijke vlak van
erkenning van aansprakelijkheid begeeft hoeven we in ieder geval niet te hebben.”9
“Toegeven fout en excuses vormen geen erkenning van aansprakelijkheid.”10
“Bij de overheid bestaat de vrees dat het aanbieden van excuses kan worden opgevat als het erkennen van
juridische aansprakelijkheid, en derhalve voor de burger juist aanleiding vormt om de kwestie te verzilve‐
ren middels een gerechtelijke procedure. Deze benadering berust op een misverstand.”11

Ter onderbouwing van het standpunt dat het aanbieden van excuses geen erken‐
ning van aansprakelijkheid kan inhouden wordt verwezen naar een tweetal argu‐
menten. Allereerst verwijzen vrijwel alle auteurs naar een uitspraak van de Recht‐
bank Den Haag.12 Hierin wordt, ten aanzien van excuses die door een aangeklaagd
ziekenhuis waren aangeboden, overwogen:
“Het maken van verontschuldigingen door een ziekenhuis wordt door patiënten als heel belangrijk erva‐
ren en dient strikt te worden gescheiden van het erkennen van aansprakelijkheid, omdat ziekenhuizen
anders deze voor patiënten zo belangrijke verontschuldigingen achterwege zullen laten.”13

Smeehuizen & Akkermans spreken van een gelukkige uitspraak die, ter bevorde‐
ring van open communicatie, brede bekendheid verdient in de praktijk van het
medisch aansprakelijkheidsrecht.14 Samen met andere auteurs zien zij de uitspraak
als een bevestiging dat het aanbieden van excuses en het geven van een juridische

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Leegemate 2018, p. 96.
Laarman 2017, p. 356.
Tjittes 2013, p. 19.
Deen 2018.
Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 42.
Rapport de Nationale ombudsman 2009, p. 51.
Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540, JA 2013/29, m.nt. A.M. ZwartHink. Deze uitspraak bespreek ik meer uitgebreid in paragraaf 5.3.2.2.
Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540, r.o. 4.3.
Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 43.
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kwalificatie (het erkennen van aansprakelijkheid) van elkaar moeten worden
gescheiden.15
Een tweede argument dat door Smeehuizen & Akkermans en door Zwart-Hink
wordt opgeworpen is dat het aan de rechter is (en buitengerechtelijk aan de verze‐
keraar) om aan de hand van de feiten tot een aansprakelijkheidsoordeel te
komen.16 De schadeveroorzaker dient zich niet uit te laten over juridische
kwalificaties, en al zou hij dat doen dan is zijn subjectieve oordeel (bijvoorbeeld
geuit door het aanbieden van excuses) niet maatgevend. Met andere woorden: bij
de vraag of een bepaalde gedraging kan worden gekwalificeerd als een onrechtma‐
tige daad gaat het om een juridische kwalificatie, waarover het oordeel is voorbe‐
houden aan de rechter.17 De schadeveroorzaker is in feite niet in staat om rechtsge‐
volgen te erkennen.
Er is ook een aantal auteurs die betogen dat het aanbieden van excuses juist wel
een erkenning van aansprakelijkheid kan inhouden:
“Thans geldt echter nog altijd dat door de verzekerde verstrekte tekst en uitleg of excuses door de bena‐
deelde redelijkerwijze kunnen worden opgevat als erkenning van aansprakelijkheid en dat deze opvatting

15.

16.

17.

Zie Laarman 2019, p. 356 (“Rechtbank Den Haag benadrukte in een uitspraak in 2012 nog eens
waarom het belangrijk is juridische kwalificatie (hier de erkenning van aansprakelijkheid) en beje‐
gening (hier het maken van excuses) van elkaar te scheiden.”); Tjittes 2013, p. 19 (“De Haagse
rechtbank heeft dat al eens keurig onder woorden gebracht.”); Zwart-Hink 2017, p. 2806 (“De
rechtbank benadrukt hier het belang van patiënten om na een incident excuses van het ziekenhuis
en/of de betrokken artsen te ontvangen. Zou het aanbieden van excuses verweven worden met
het erkennen van aansprakelijkheid, dan zou dat kunnen betekenen dat het ziekenhuis of de arts
in het vervolg wel twee keer nadenkt voordat excuses worden uitgesproken.”) en Deen 2018 (“De
Rechtbank Den Haag benadrukte dit (…)”). Zwart-Hink verwijst daarnaast naar twee andere uit‐
spraken op basis waarvan zij tot een soortgelijke conclusie komt (Rb. Den Haag 3 februari 2016,
ECLI:NL:RBDHA:2016:503 en Hof ’s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:
2015:5332). Ik bespreek deze uitspraken uitgebreid in paragraaf 5.3.2.
Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 42-43 (“Te bedenken valt dat (…) de vraag of er aansprakelijk‐
heid is, beantwoord wordt aan de hand van het objectieve criterium of de zorg van een goed
hulpverlener in acht is genomen. De professionele standaard van de zorgverlener houdt in dat hij
openheid moet betrachten over incidenten, en als sprake is van een fout, die openlijk met de
patiënt moet bespreken en excuses of een spijtbetuiging moet uitspreken. Hij dient zich niet uit te
laten over een eventueel recht op schadevergoeding, en zelfs als hij dat wel zou doen dan is zijn
(subjectieve) oordeel niet maatgevend”) en Zwart-Hink 2017, paragaaf 4.1 (“In rechte is het laatste
woord hierover uiteraard aan de rechter, maar ook buitengerechtelijk komt het eindoordeel hier‐
over toe aan juridische professionals. Op grond van de polisvoorwaarden is de beoordeling van
een aansprakelijkstelling expliciet voorbehouden aan de verzekeraar. (…) De bevoegdheid dit
oordeel te vellen wordt bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde aan
zijn verzekeraar overgedragen. Anders gezegd: wat de verzekerde zelf vindt doet er niet toe.”)
Zie in lijn hiermee W.H. Heemskerk in zijn noot bij HR 27 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4799,
NJ 1984/789: “Men erkent de waarheid van feiten, niet de waarheid van rechten of rechtsgronden.
‘Onrechtmatig’ en ‘aansprakelijk’ zijn juridische kwalificaties, die m.i. geen voorwerp van erken‐
ning kunnen zijn, maar waarover het oordeel is voorbehouden aan de rechter. Wanneer dergelijke
‘erkenningen’ hebben plaatsgevonden, is de rechter daaraan niet gebonden en staan de ‘erkende’
kwalificaties niet vast.”
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van de benadeelde in beginsel doorslaggevend is. Om die reden doet de verzekerde er helaas goed aan
beperkt, en zeer secuur, tekst en uitleg te geven en terughoudend te zijn met het maken van excuses.”
“Dat betekent dat excuses onder omstandigheden kunnen gelden als een erkenning van aansprakelijkheid,
ook al is dat door de aanbieder niet bedoeld.”18
“Het kan niet worden ontkend dat de mogelijkheid bestaat dat het doen van bepaalde uitspraken – waar‐
onder niet begrepen ‘blote’ excuses – er in theorie toe kan leiden dat aansprakelijkheid ontstaat vanwege
de gedane erkenning, waar zij niet bestond vanwege een slechts veronderstelde beroepsfout.”19

Ter onderbouwing van dit standpunt verwijzen zij naar jurisprudentie van de
Hoge Raad waarin de erkenning van aansprakelijkheid wordt gezien als een
eenzijdige gerichte rechtshandeling waarop de wilsvertrouwensleer, zoals neerge‐
legd in art. 3:33 en 3:35 BW, van toepassing is.20 Dit brengt met zich mee dat voor
de beantwoording van de vraag of een bepaalde verklaring kan worden gekwalifi‐
ceerd als een erkenning van aansprakelijkheid bepalend is of de ontvanger de ver‐
klaring heeft opgevat en in de gegeven omstandigheden heeft mogen opvatten als
een erkenning van aansprakelijkheid. De letterlijke bewoordingen die worden
gebruikt zijn aldus niet beslissend. Indien de ontvanger een verklaring heeft
opgevat en onder de gegeven omstandigheden heeft mogen opvatten als een
erkenning van aansprakelijkheid gaat dit opgewekte vertrouwen boven de interne
wil van de schadeveroorzaker die de verklaring aflegde, ook al was die wil daarop
niet gericht. De erkenning van aansprakelijkheid kan daarmee ook besloten liggen
in één of meer gedragingen (art. 3:37 lid 1 BW).21
Wanneer een verklaring wordt gekwalificeerd als een erkenning van aan‐
sprakelijkheid zijn de implicaties groot. Het rechtsgevolg van een erkenning van
aansprakelijkheid is dat tussen partijen komt te gelden dat de schadeveroorzaker
jegens de benadeelde aansprakelijk is. Door een enkele verklaring komt aan‐
sprakelijkheid vast te staan, ongeacht of een redelijk oordelend rechter tot dezelfde
conclusie zou komen. Uit rechtspraak van de Hoge Raad blijkt zelfs dat de
schadeveroorzaker of diens verzekeraar nog steeds gebonden is aan de erkenning
van aansprakelijkheid indien het deskundigenrapport waarop de erkenning is
gebaseerd onjuist blijkt te zijn.22 Heemskerk en A-G Asser kwalificeren de erken‐
18.
19.
20.
21.

22.

Wijntjens 2016.
Zwart-Hink 2017, p. 2808.
Zie HR 27 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4799, NJ 1984/789; HR 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:
1992:ZC0470, NJ 1992/606 en HR 19 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8270, NJ 2003/619.
Zie HR 27 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4799, NJ 1984/789 waarin de Hoge Raad oordeelt dat
de ook vraag of de benadeelde de betaling van een gedeelte van de schadevergoeding heeft
mogen opvatten als een erkenning van aansprakelijkheid moet worden beoordeeld aan de hand
van de wilsvertrouwensleer.
HR 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0470, NJ 1992/606 en HR 19 september 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF8270, NJ 2003/619.
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ning van aansprakelijkheid dan ook als een rechtshandeling die verwant is aan de
vaststellingsovereenkomst.23 Partijen kunnen door middel van het sluiten van een
vaststellingsovereenkomst vrijelijk over hun rechten beschikken. Zo kunnen
partijen afspreken dat de schadeveroorzaker de voor de benadeelde schadelijke
gevolgen van bepaalde feiten voor zijn rekening zal nemen. Uit jurisprudentie van
de Hoge Raad is af te leiden dat partijen ook rechtsgeldig kunnen afspreken dat
voortaan tussen hen rechtens heeft te gelden dat jegens de benadeelde een fout is
gemaakt. Wanneer een erkenning eenmaal is gedaan kan hier in beginsel niet op
worden teruggekomen.24 Een bijkomend gevolg is dat met de erkenning de verja‐
ring wordt gestuit (art. 3:318 BW). Daarnaast kan een erkenning verzekeringsrech‐
telijke consequenties hebben (zie hierover uitgebreid paragraaf 3.3).
In het licht van dit wettelijk kader wordt in de literatuur betoogd dat ook het
aanbieden van excuses kan gelden als een erkenning van aansprakelijkheid. Indien
een benadeelde erop mocht vertrouwen dat het aanbieden van excuses strekte tot
een erkenning van aansprakelijkheid wordt de wil van de schadeveroorzaker
immers vervangen door het bij de benadeelde opgewekte vertrouwen. Dat zou
betekenen dat het aanbieden van excuses onder omstandigheden kan gelden als
een erkenning van aansprakelijkheid, ook al was dat door de aanbieder niet zo
bedoeld. Ter illustratie dat dit in de praktijk ook kan voorkomen verwijzen de
auteurs steeds naar een niet-gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Assen.25 In
deze zaak werd geoordeeld dat een door een letselschadebureau verstuurde
excuusbrief door de ontvanger mocht worden opgevat als een erkenning van een
beroepsfout. Zwart-Hink maakt in dit kader de kritische kanttekening dat de recht‐
bank het in dit geval van belang had geacht dat er aan de kant van het letselscha‐
debureau juridische deskundigheid aanwezig was.26 Het vertrouwen van de bena‐
deelde dat het letselschadebureau had erkend een beroepsfout te hebben gemaakt
was volgens de rechtbank mede hierop gebaseerd. Het is dus onduidelijk in hoe‐
verre excuses, wanneer deze worden aangeboden door een partij zonder juridische
deskundigheid, mogen worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid.
Concluderend bestaat er in de literatuur geen overeenstemming over de vraag
of het aanbieden van excuses een erkenning van aansprakelijkheid kan inhouden.
Ik merk hier nog op dat, ongeacht hoe auteurs hier tegenaan kijken, zij het er wel
23.
24.

25.

26.

W.H. Heemskerk in zijn noot bij HR 27 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4799, NJ 1984/789 en
A-G Asser in zijn conclusie bij HR 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0470, NJ 1992/606.
Zie Hof Den Haag 13 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3604. Hieruit blijkt dat een verzeke‐
raar behoudens bijzondere omstandigheden niet mag terugkomen op een jegens een derde
gedane erkenning dat de verzekerde aansprakelijk is. Van dergelijke bijzondere omstandigheden
is bijvoorbeeld sprake wanner er sprake is van bedrog ex. art. 3:44 BW (zie voor een voorbeeld
Hof Den Haag 29 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2546). Zie uitgebreid Rutten 2017.
Rechtbank Assen 1 februari 2006 (niet gepubliceerd). Een beschrijving van deze zaak is terug te
vinden in de uitspraak Hof Amsterdam 22 maart 2011, JA 2011/152 waar het letselschadebureau
en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar tegenover elkaar staan in een vrijwaringsproce‐
dure en in Hoogenboezem & Hees 2014. Ik bespreek deze zaak uitgebreid in paragraaf 5.3.1.
Zwart-Hink 2017, p. 2805.
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over eens lijken te zijn dat in de praktijk de perceptie bestaat dat dit wel het geval
is:
“De reden hiervan is dat de erkenning van feiten en het uiten van spijt – als waardevol menselijk gebaar –
tevens als een erkenning van schuld wordt opgevat.”27
“Het misverstand dat een excuus tot aansprakelijkheid leidt, blijkt niet uit te roeien.”28
“(Z)o bestaan er nog veel misverstanden over het verschil tussen het aanbieden van excuses en het erken‐
nen van aansprakelijkheid.”29
“Toch wordt in de praktijk bij het maken van excuses vaak gevreesd dat door dat excuus aansprakelijkheid
wordt erkend.”30
“Vanuit lekenperspectief is niet onlogisch de redenering dat in de excuses van de zorgverlener in juridi‐
sche zin een erkenning van aansprakelijkheid besloten ligt.”31
“Het door het ziekenhuis of de betrokken arts(en) aanbieden van excuses kan door slachtoffers, vaak niet
thuis in juridische terminologie, gemakkelijk worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijk‐
heid of – nog een stap verder – als bewijs voor aansprakelijkheid.”32

3.3

Excuses en het verval van verzekeringsdekking

Een tweede vraag die in de literatuur regelmatig wordt opgeworpen is of het
erkennen van aansprakelijkheid (en dus ook aangeboden excuses die mogen
worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid) kan/kunnen leiden tot
het verlies van een verzekeringsdekking.33 Aanleiding voor deze discussie is dat er
door aansprakelijkheidsverzekeraars regelmatig verboden tot het erkennen van
aansprakelijkheid worden opgenomen in hun polissen. Met dit soort verboden
wordt de verzekerde de bevoegdheid ontzegd om zijn aansprakelijkheid jegens de
benadeelde te erkennen met als sanctie het verlies van de polisdekking.34 De ratio
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Brenninkmeijer 2006, p. 1881.
Tjittes 2013, p. 19.
Laarman 2019, p. 82.
Brenninkmeijer 2010.
Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 42.
A.M. Zwart-Hink in haar annotatie bij Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:
2012:BY2540, JA 2013/29.
Zie onder meer Laarman 2017, p. 356.
Zie hierover o.a. Van Tiggele-Van der Velde 2008, p. 294 en Wansink 2006, p. 370 die er op wijzen
dat een dergelijk verbod niet altijd uitdrukkelijk in de polis is opgenomen, maar dat het ook
besloten kan liggen in de algemenere bepaling dat de verzekerde verplicht is zich te onthouden
van alles wat de belangen van de verzekeraar kan schaden. Zie meer recent Zwart-Hink 2017,
waarin wordt geconstateerd dat dergelijke verboden tegenwoordig nog steeds voorkomen.
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achter het verbod tot erkenning van aansprakelijkheid is duidelijk: de aansprake‐
lijkheidsverzekeraar heeft een (financieel) belang bij de beantwoording van de aan‐
sprakelijkheidsvraag. In het algemeen vindt erkenning dat aansprakelijkheid van
de verzekerde uiteindelijk leidt tot een vergoedingsplicht van de verzekeraar. De
verzekeraar heeft er om die reden alle belang bij dat de verzekerde zelf geen uit‐
spraken doet die de beantwoording van de vraag of en zo ja, in hoeverre er aan zijn
zijde aansprakelijkheid bestaat, kunnen beïnvloeden.35 Art. 7:953 BW geeft duide‐
lijkheid over de reikwijdte van deze verbodsbepalingen door dwingendrechtelijk
te bepalen dat de overtreding van een verbod tot erkenning van aansprakelijkheid
geen gevolg heeft voor zover de erkenning juist is en een verbod tot erkenning van
feiten nimmer gevolg heeft.
In art. 7:953 BW wordt een onderscheid gemaakt tussen de erkenning van feiten
en de erkenning van aansprakelijkheid. Ten aanzien van de erkenning van feiten
geldt dat het in het algemeen van groot belang wordt geacht dat het de verzekerde
vrij staat om de materiële feiten van een schadeongeval met de benadeelde of diens
nagelaten te bespreken. Het verstrekken van informatie over hetgeen feitelijk is
voorgevallen wordt gezien als wat van een fatsoenlijk mens mag worden ver‐
wacht.36 Bovendien is de verzekerde onder omstandigheden zelfs verplicht tot het
bespreken van de feitelijke toedracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer hij
wordt opgeroepen als getuige of in een strafrechtelijk onderzoek. Voor de arts
geldt dat hij ingevolge art. 7:448 BW verplicht is alle informatie over de behan‐
deling te verstrekken. Gezien het voorgaande werd een in een verzekeringspolis
opgenomen verbod tot het erkennen van feiten al voor de introductie van art. 7:953
BW in strijd geacht met de openbare orde en/of goede zeden.37
Aangezien aan de aansprakelijkheidsvraag een uitkeringsplicht is gekoppeld,
wordt in het algemeen aanvaard dat de verzekeraar een oordeel moet kunnen
geven over de juridische kwalificatie van de feiten.38 Art. 7:953 BW staat een polis‐
sanctie op een verbod tot het erkennen van aansprakelijkheid dan ook niet in de
weg. Hierbij geldt wel dat de verzekeraar geen beroep op het verbod toekomt
indien de erkenning van aansprakelijkheid juist is. Of de erkenning juist is, zal
moeten worden beantwoord aan de hand van de vraag of de verzekerde ook
zonder de erkenning aansprakelijk zou zijn geweest.
Hoewel de ratio achter het door de wetgever gemaakte onderscheid tussen de
erkenning van feiten en de erkenning van aansprakelijkheid duidelijk is, is het
maar de vraag of er ook daadwerkelijk sprake is van een werkbaar criterium. Mede
door de toepassing van de hierboven besproken wilsvertrouwensleer zijn de gren‐
35.
36.
37.
38.

Zie o.a. Wansink 2006, p. 370; Van Tiggele-Van der Velde 2008, p. 294 en Van der Woude 2006
onder het kopje ‘Verbod op erkenning onder de aansprakelijkheidsverzekering’.
Zie hierover Wansink 2006, p. 371-375 met uitgebreide literatuurverwijzingen.
Wansink 2006, p. 371-375.
Zie hierover Van der Woude 2006 onder het kopje ‘Verbod op erkenning onder de aansprakelijk‐
heidsverzekering’.
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zen tussen de erkenning van de feiten en die van aansprakelijkheid soms vaag.39
Dit kan er toe leiden dat er bij verzekerden onduidelijkheid ontstaat over de vraag
welke uitspraken nu wel en niet kunnen leiden tot een verlies van de polisdekking.
Zo wordt in de literatuur de vraag opgeworpen of het erkennen van een fout moet
worden gekwalificeerd als een erkenning van een feit. Frenk stelt dat dit zeker het
geval is indien de arts erkent dat de behandeling in medisch opzicht fout is gegaan
omdat daarmee nog niet gezegd is dat er ook in juridische zin een fout is begaan.40
Daarnaast kan de vraag rijzen wat rechtens is wanneer uit de door de verzekerde
erkende feiten niet anders dan ook de aansprakelijkheid kan worden afgeleid.
Volgens Van Tiggele-Van der Velde is aansprakelijkheid dan niet – in strijd met de
polisverplichtingen – erkend, maar komt deze ‘alleen maar’ vast te staan.41 Dat kan
door de verzekeraar niet aan de verzekerde worden tegengeworpen aangezien de
verzekering nu juist bedoeld is om daar dekking voor te bieden.
Van Tiggele-Van der Velde wijst erop dat het van belang is om bij de bespre‐
king van deze problematiek de contractuele verhoudingen voor ogen te houden.42
Het verbod tot erkenning van aansprakelijkheid en een beroep op art. 7:953 BW
speelt uitsluitend in de relatie tussen de aansprakelijkheidsverzekeraar en zijn ver‐
zekerde. Het is immers de verzekerde die zijn verzekeraar aanspreekt tot nako‐
ming van de verzekeringsovereenkomst. Dat neemt niet weg dat de beperkingen
die de verzekeraar in polisvoorwaarden oplegt aan de verzekerde van invloed
kunnen zijn op de wijze waarop deze laatste met de benadeelde communiceert. De
verzekerde zal immers het verlies van polisdekking willen voorkomen. In de medi‐
sche context is het overigens gebruikelijk dat artsen of zorginstellingen de schade‐
afwikkeling overlaten aan hun verzekeraars. Daaruit zou de indruk kunnen
ontstaan dat de artsen of zorginstellingen er als het ware tussen uit vallen en dat
benadeelden rechtstreeks ‘zaken moeten doen’ met de verzekeraars. Juridisch-tech‐
nisch is deze voorstelling van zaken echter onjuist. De benadeelde spreekt de arts
of zorginstelling aan, vaak met als grondslag de niet-nakoming van een genees‐
kundige behandelovereenkomst (art. 7:446 BW). De arts of zorginstelling zal
vervolgens hun verzekeraar aanspreken tot nakoming van de tussen hen gesloten
verzekeringsovereenkomst. Tussen de benadeelde en de verzekeraar bestaat even‐
wel geen contractuele relatie. Het is uiteindelijk de arts of zorginstelling die de
verantwoordelijkheid jegens de benadeelde heeft dat de schade zorgvuldig wordt
afgewikkeld. Smeehuijzen bepleit in dit kader dat de medisch-professionele stan‐
daard mede omvat de verplichting tot correcte schadeafwikkeling.43 In dat kader

39.
40.
41.
42.
43.

Van Tiggele-Van der Velde 2008, p. 295-298. Zie ook Drion 2008 die de grens tussen de erkenning
van feiten en erkenning van aansprakelijkheid flinterdun noemt, zo die grens al te trekken is.
Frenk 2006.
Van Tiggele-Van der Velde 2008, p. 298.
Van Tiggele-Van der Velde 2008, p. 298.
Smeehuijzen 2009.
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zou de arts of de zorginstelling gehouden zijn om zijn verzekeraar aan te spreken
tot correcte schadeafwikkeling als die afwikkeling niet zorgvuldig geschiedt.
Kan het aanbieden van excuses nu leiden tot verlies van de verzekeringsdek‐
king? Sommige auteurs betogen op basis van het hierboven uiteengezette wettelijk
kader dat dit niet het geval kan zijn.44 Anderen schetsen een genuanceerder beeld.
Zij stellen dat hiervan alleen sprake kan zijn wanneer met het aanbieden van excu‐
ses door de verzekerde (door toepassing van de wilsvertrouwensleer) aan‐
sprakelijkheid wordt erkend terwijl die aansprakelijk zonder die erkenning niet
zou kunnen worden vastgesteld.45 Het is echter maar de vraag of een verzekeraar
in een dergelijk geval daadwerkelijk een beroep zou doen op de verbodsbepaling.
Het feit dat er op dit punt geen jurisprudentie is te vinden (deze is in ieder geval
niet naar boven gekomen in de in het kader van dit onderzoek verrichte jurispru‐
dentieanalyse, zie de hoofdstukken 4 t/m 8) vormt een aanwijzing dat dit geen
probleem is dat in de praktijk speelt.46 Daarnaast wordt tegenwoordig ook vanuit
de verzekeringswereld het belang erkend dat er openheid wordt gegeven na
(medische) incidenten. Ik wijs in dit kader op de ‘Gedragscode Openheid medische
incidenten: betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA) bij de tot‐
standkoming waarvan ook verzekeraars betrokken waren en waarin artsen juist
worden gestimuleerd om excuses aan te bieden.47

3.4

Excuses en het erkennen van feiten

Over de vraag welke bewijsstatus door rechters aan het aanbieden van excuses
wordt toegedicht bestaat verschil van mening. Zo stelt Brenninkmeijer zich op het
standpunt dat het onwaarschijnlijk is dat het aanbieden van excuses enige bewijs‐
kracht heeft. Anderen hebben daarentegen betoogd dat dit wel degelijk het geval
kan zijn.48 Deze auteurs betogen dat excuses vaak gepaard gaan met de erkenning
van één of meer feiten. Het erkennen van de fout en/of aanvaarden van verant‐
woordelijkheid wordt immers beschouwd als een essentieel onderdeel van het aan‐

44.

45.
46.
47.
48.

A.M. Zwart-Hink in haar annotatie bij Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:
2012:BY2540, JA 2013/29 (“In de praktijk worden excuses echter vaak niet aangeboden. Sommige
artsen zijn in de veronderstelling dat zij dit van de aansprakelijkheidsverzekeraar niet mogen
doen. Dit is onjuist.”); Laarman 2017, p. 356 (“Hoewel hierover misverstanden blijven bestaan,
kunnen excuses nooit een erkenning van aansprakelijkheid inhouden en evenmin verval van ver‐
zekeringsdekking ten gevolg hebben.”); Zwart-Hink 2017 (“Door de ruime bewoordingen van
deze en vergelijkbare polisbedingen lijkt het alsof de verzekerde na een incident niets mag zeg‐
gen, of althans dat hij voorzichtig moet zijn met het doen van bepaalde uitingen of het aanbieden
van excuses. Die indruk is begrijpelijk, maar niet correct. De betreffende polisbepalingen zijn sim‐
pelweg niet meegegaan met hun tijd.”)
Zo constateren ook Hoogenboezem & Hees 2014.
Zie ook Wansink 2006, p. 374, waarin wordt gemerkt dat dergelijke clausules in zijn algemeen‐
heid in de praktijk nauwelijks tot geen problemen opleveren.
Zie hierover paragraaf 3.6.1.
Wijntjens 2016; Vandenbussche 2018.
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bieden van excuses.49 Het erkennen van feiten kan juridische consequenties
hebben. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het erkennen van feiten in
of buiten rechte. Er wordt gesproken van een gerechtelijke erkentenis wanneer in
een gerechtelijke procedure uitdrukkelijk feiten worden erkend (art. 154 Rv). Aan‐
gezien een gerechtelijke erkentenis wordt beschouwd als een vorm van nietbetwisting, worden de erkende feiten door de rechter als vaststaand aangenomen
(art. 149 lid 1 Rv). Anderzijds kunnen feiten ook buiten een gerechtelijke procedure
worden erkend. Aan deze feiten kan de rechter vrij bewijs ontlenen.50 In de litera‐
tuur wordt betoogd dat de toepassing van dit wettelijk kader meebrengt dat excu‐
ses wel degelijk bewijskracht kunnen hebben.51 Excuses die in een aanhangige
procedure zijn aangeboden en waarin bepaalde feiten worden erkend zouden als
gevolg kunnen hebben dat de rechter deze feiten als vaststaand aanneemt. Aan
excuses die zijn aangeboden voorafgaand aan een civiele procedure zou de rechter
vrij bewijs kunnen ontlenen.
In het Nederlandse civiele recht lijken geen bewijsrechtelijke belemmeringen te
bestaan voor het inbrengen van excuses als bewijsmiddel. De vrije bewijsleer
brengt immers met zich mee dat bewijs in beginsel kan worden geleverd door alle
middelen. Zoals omschreven laat art. 152 lid 1 Rv ruimte voor uitzonderingen op
dit beginsel. Categorische uitsluitingen zijn zeldzaam en er is dus ook geen sprake
van een algemene bewijsuitsluitingsregel die met zich meebrengt dat excuses niet
als bewijs kunnen worden gebruikt. Een andere uitzondering op de vrijheid van
bewijslevering door alle middelen betreft de uitsluiting van bewijsmiddelen
vanwege hun onrechtmatige verkrijging. Ervan uitgaande dat het bewijsmiddel
waaruit blijkt dat door één van de procespartijen excuses zijn aangeboden recht‐
matig is verkregen zal ook deze exceptie geen problemen opleveren. In het kader
van onrechtmatig verkregen bewijs wordt echter wel duidelijk dat er steeds een
belangenafweging moet worden gemaakt teneinde te beoordelen of bepaald
bewijsmateriaal in de gegeven omstandigheden buiten beschouwing dient te
worden gelaten. Daarbij kan het in uitzonderlijke omstandigheden zo zijn dat het
gebruik van rechtmatig verkregen bewijs in een procedure toch onrechtmatig is.52
In de literatuur wordt als voorbeeld genoemd het – zonder toestemming van de
wederpartij – overleggen van een rapport van de psychotherapie waaraan beide
partijen hebben deelgenomen.53 Dit bewijsmiddel is op zichzelf rechtmatig
verkregen, maar niet met als doel om te gebruiken in een civiele procedure. Biedt
deze mogelijkheid een aanknopingspunt om excuses als bewijsmiddel buiten toe‐
passing te laten? Deze conclusie kan niet te snel worden getrokken. Er wordt
immers niet snel tot bewijsuitsluiting overgegaan. Ten aanzien van de rechtspraak
49.
50.
51.
52.
53.

Zie hierover uitgebreid paragraaf 2.2.
Rutgers, Flach & Boon 1988, p. 114.
Wijntjens 2016 en Vandenbussche 2018.
Snijders, Klaassen & Meijer 2017, nr. 217; Rutgers en Krans 2014.
Rutgers & Krans 2014, nr. 56.
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inzake onrechtmatig verkregen bewijs staat het algemeen maatschappelijk belang
dat de waarheid in rechte aan het licht komt immers voorop en zal er steeds sprake
moeten zijn bijkomende omstandigheden, wil de terzijdestelling van het bewijs
gerechtvaardigd worden geacht. Een restrictieve uitleg van bewijsuitsluiting valt
ook af te leiden uit de rechtspraak inzake wettelijke bepalingen op dit vlak waarbij
eveneens een belangenafweging moet worden gemaakt of uitsluiting nodig is.54
Opvallend is dat in de Nederlandse literatuur weinig aandacht is besteed aan
de bewijsstatus van het aanbieden van excuses. De wetenschappelijke discours lijkt
zich voornamelijk te richten op de vraag of het aanbieden van excuses een erken‐
ning van aansprakelijkheid kan impliceren (zie paragraaf 3.2). Het is van belang
om voor ogen te houden dat het hier gaat om twee afzonderlijke onderwerpen: het
erkennen van feiten kan niet gelijkgesteld worden aan het erkennen van aan‐
sprakelijkheid. Hoewel het vaststaan van feiten soms overduidelijk bepaalde
rechtsgevolgen impliceert, is het uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of
voldaan is aan de in de wet gestelde vereisten voor aansprakelijkheid. Uit para‐
graaf 3.2 bleek al dat aansprakelijkheid juist wel vast komt te staan wanneer er
sprake is van een erkenning van aansprakelijkheid.

3.5

Excusesbeschermende wetgeving

Excusesbeschermende wetgeving55 is een verzamelnaam voor wettelijke bepalin‐
gen die de (veronderstelde) nadelige juridische consequenties van excuses vermin‐
deren of wegnemen. Dergelijke wetgeving wordt gezien als een maatregel om bui‐
tengerechtelijke geschilbeslechting te stimuleren. Hieraan ligt de gedachte ten
grondslag dat wanneer excuses eenmaal zijn aangeboden, partijen sneller en mak‐
kelijker hun conflict kunnen beslechten. Het doel is om een juridisch klimaat te
creëren waarin men zich niet geremd voelt om excuses aan te bieden. In paragraaf
3.5.1 licht ik kort toe hoe excusesbeschermende wetgeving wordt vormgegeven.
Vervolgens bespreek ik in paragraaf 3.5.2 welke voor- en nadelen van het introdu‐
ceren van dergelijke wetgeving worden genoemd in de literatuur. Daarnaast
omschrijf ik in paragraaf 3.5.3 hoe in de Nederlandse literatuur tegen excusesbe‐
schermende wetgeving wordt aangekeken. De discussie over excusesbescher‐
mende wetgeving in de Nederlandse literatuur is komen overwaaien uit het bui‐
tenland. Pas nadat er in het buitenland excusesbeschermende wetgeving werd
geïntroduceerd kwam er in Nederland aandacht voor dit type wetgeving. Om deze

54.

55.

Kooijmans, Tjong Tjin Tai & De Waard 2015 wijzen in dit kader op de rechtspraak inzake een
beroep op ‘gewichtige redenen’ om de exhibitieplicht (art. 843a Rv) af te wenden en op HR 28 juni
2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1544, NJ 2002/577, waar de Hoge Raad een afgeleide immuniteit ten
aanzien van onderzoekers voor de parlementaire enquêtecommissie verwierp.
In de Engelstalige literatuur ‘apology legislation’, ‘apology protecting laws‘ of ‘apology
laws‘ genoemd.
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discussie te kunnen plaatsen is het dus nodig om in paragrafen 3.5.1 en 3.5.2 eerst
een uitstapje te maken naar de buitenlandse literatuur over dit onderwerp.
3.5.1

Vormgeving

De eerste ‘apology law’ werd in 1986 geïntroduceerd in de staat Massachusetts van
de Verenigede Staten en sindsdien heeft het fenomeen zich als een lopend vuurtje
verspreid in de common law wereld. Inmiddels hebben tientallen common law
jurisdicties excusesbeschermende wetgeving ingevoerd.56 De gemeenschappelijk
kern van dit brede scala aan bepalingen is het voorkomen dat de benadeelde het
feit dat de (vermeende) schadeveroorzaker excuses heeft aangeboden in zijn voor‐
deel gebruikt.57 Desalniettemin zijn er grote verschillen in de wijze waarop deze
wetgeving in de verschillende jurisdicties is vormgegeven.
Op de eerste plaats zijn er verschillen ten aanzien van het type excuses dat
wordt beschermd door de wetgeving. In de literatuur wordt in dit verband een
onderscheid gemaakt tussen wetgeving waarin gedeeltelijke excuses (‘partial apo‐
logies’) worden beschermd en wetgeving waarin volledige excuses (‘full apolo‐
gies’) worden beschermd.58 In het eerste geval worden enkel algemene uitingen
van medeleven of welwillendheid beschermd, in het tweede geval ook het erken‐
nen van een fout of verantwoordelijkheid.59 Vandenbussche constateert dat er
daarnaast sprake is van een derde categorie wetgeving waarin mede het erkennen
van feiten dat gepaard gaat met het aanbieden van excuses wordt beschermd.60
Deze meest vergaande vorm van bescherming is enkel terug te vinden in de meest
recent geïntroduceerde excusesbeschermende wetgeving in Hong Kong (The Hong
Kong Apology Ordinance 2017).61
Ten tweede zijn er verschillen ten aanzien van het rechtsgebied waarin de wet‐
geving is ingebed. In de meeste gevallen is er sprake van een wijziging van het
bewijsrecht. Dit gebeurt op drie verschillende niveaus namelijk (i) door het uitslui‐
ten van excuses als bewijsmiddel, (ii) door te expliciteren dat excuses geen erken‐
ning van aansprakelijkheid inhouden of (iii) door te stellen dat excuses niet in aan‐
merking mogen worden genomen bij de vaststelling van een fout of aansprakelijk‐

56.

57.
58.
59.
60.
61.

Hierbij gaat het om 40 Amerikaanse staten, alle Australische staten en territoria, de meeste Cana‐
dese provincies en territoria, Engeland, Wales, Schotland en Hong Kong. Zie voor een overzicht
en verdere verwijzingen Carroll, To & Unger 2015 en Kleefeld 2017. Zie voor literatuur die speci‐
fiek is gericht op enkele jurisdicties: Irvine 2013; Kleefeld 2007; Maxwell 2016 en Vines 2008.
Vandenbussche 2018, p. 435.
Zie o.a. Carroll 2013; Cohen 2002; Farmer 2015; Kleefeld 2007 en Vandenbussche 2018. Zie over dit
onderscheid ook paragraaf 2.1.
Zie uitgebreid onder verwijzing naar voorbeelden Vandenbussche 2018, p. 440-441.
Vandenbussche 2018, p. 441-442.
Deze wetgeving (The Hong Kong Apology Ordinance 2017) wordt in de literatuur omschreven
als “the most ambitious apology law yet” (Kleefeld 2017).
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heid.62 In sommige jurisdicties is er echter (mede) sprake van een wijziging van
materieelrechtelijke bepalingen. Bijvoorbeeld door te bepalen dat het aanbieden
van excuses niet kan leiden tot het verlies van een verzekeringsdekking of door te
bepalen dat excuses de verjaring niet stuit.63
Voorts zijn er verschillen ten aanzien van het geldingsbereik van de wetgeving.
Zo is de wetgeving die is geïmplementeerd in de deelstaten van de Verenigde
Staten vaak enkel van toepassing in de context van een medische fout of een onge‐
val.64 In andere jurisdicties is de wetgeving van toepassing op alle gevallen van
civielrechtelijke aansprakelijkheid65 of op alle civiele procedures.66 Ook zijn er
jurisdicties waar de wetgeving de grenzen van de civiele procedure overstijgt.67
3.5.2

Voor- en nadelen

Voorstanders presenteren excusesbeschermende wetgeving als een goedkope en
neutrale maatregel die conflictbeslechting stimuleert zonder een inbreuk te maken
op de rechten van slachtoffers.68 Een voordeel van excusesbeschermende wet‐
geving ten opzichte van andere vormen van alternatieve geschilbeslechting zou
zijn dat het invloed uitoefent op een vroeger stadium van het conflict.69 Verder kan
excusesbeschermende wetgeving bijdragen aan het rechtzetten van de perceptie
dat het beter is om geen excuses aan te bieden. Dit is met name relevant voor risi‐
comijdende advocaten en verzekeraars die hun cliënten alleen zullen adviseren om
excuses aan te bieden als het absoluut zeker is dat dit geen nadelige juridische con‐
sequenties zal hebben.
De afgelopen jaren wordt er in de (voornamelijk Amerikaanse) literatuur echter
ook steeds vaker kritiek geuit op excusesbeschermende wetgeving.70 Allereerst
wordt erop gewezen dat het beschermen van excuses ten koste zou gaan van de
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Zie o.a. Vandenbussche 2018 en Kleefeld 2017 onder verwijzing naar voorbeelden. De eerste twee
genoemde varianten zijn de meest voorkomende vormen van wetgeving. Vrijwel alle jurisdicties
die excusesbeschermende wetgeving hebben geïntroduceerd kennen dergelijke bepalingen.
Zie o.a. Kleefeld 2017 en Vines 2017 onder verwijzing naar voorbeelden.
Zie onder verwijzing naar voorbeelden Vandenbussche 2018 en Kleefeld 2017.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Australische wetgeving waarin wordt gesproken over “civil liabi‐
lity of any kind”. Zie voor verwijzingen naar de specifieke wettelijke bepalingen Vandenbussche
2018 en Kleefeld 2017.
Dit geldt voor Schotland, Hong Kong en een aantal Canadese jurisdicties.
Zo wordt in de Ontario Apology Act 2009 gesproken over “a tribunal, an arbitrator and any other
person who is acting in a judicial or quasi-judicial capacity” en in de Hong Kong Apology Ordi‐
nance 2017 over “judicial, arbitral, administrative, disciplinary and regulatory proceedings”.
Carroll 2014; Carroll, To & Unger 2015; Cohen 2002; Heimreich 2012; Orenstein 1999; Pillsbury
2006; Shuman 2000; Taft 2000; Vines 2007; Vines 2013 en Vines 2017.
Carroll, To & Unger 2015.
Zie Arbel & Kaplan 2016; Corbett 2013; Farmer 2015; Jesson & Knapp 2009; Mastroianni e.a. 2010;
McMichael, Van Horn & Viscusi 2018; Raper 2011; Teninbaum 2011; Wei 2006 en Zisk 2015. Zie
ook Pearlmutter 2011 en Runnels 2009 waarin wordt gepleit voor een andere inrichting van de
excusesbeschermende wetgeving in de Verenigde Staten, namelijk op federaal niveau.
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morele waarde.71 Excusesbeschermende wetgeving zou schadeveroorzakers aan‐
zetten om niet gemeende of strategische excuses aan te bieden.72 Rechters zouden
vervolgens de authenticiteit van excuses moeten gaan beoordelen, hetgeen
onwenselijk wordt geacht.73
Verder wordt gesteld dat dergelijke wetgeving het afschrikwekkende effect van
het aansprakelijkheidsrecht ondermijnt.74 Deze stelling moet worden bezien in het
licht van de in de Verenigde Staten levende discussie over de wenselijkheid van
‘tort reform’. Voorstanders zijn van mening dat civiele procesvoering te veel door‐
slaat in het voordeel van het slachtoffer en dat om die reden de mate waarin men
aansprakelijk kan worden gesteld moet worden begrensd. Tegenstanders zijn bang
dat het stellen van beperkingen aan aansprakelijkheidsstelling slachtoffers de
mogelijkheid ontneemt om een passende schadevergoeding te ontvangen en daar‐
naast nalatig en roekeloos gedrag aanmoedigt. Voorbeelden van maatregelen die
worden getroffen ter beperking van aansprakelijkheid zijn de invoering van ‘dam‐
ages caps’75 en ‘screening panels’76. Er wordt wel betoogd dat ‘apology laws’ moe‐
ten worden gezien als een soortgelijke maatregel en dat deze wetgeving er dus
eveneens voor zorgt dat aansprakelijkheid wordt beperkt.77 Dit zou niet in het
voordeel zijn van slachtoffers, maar juist in het voordeel van commerciële partijen
die schade veroorzaken.
Daarnaast wordt gewezen op mogelijke bredere effecten van excusesbescher‐
mende wetgeving die zelfs de belangen van slachtoffers zouden kunnen schaden.78
Het beschermen van excuses zou er namelijk toe leiden dat commerciële partijen
worden gefaciliteerd en aangemoedigd om strategisch gebruik te maken van het
aanbieden van excuses. Het risico van strategische excuses zou zijn dat zij er niet
aan bijdragen dat schadeveroorzakers zich daadwerkelijk inzetten om dezelfde
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.

Zie Tavuchis 1991 en Taft 2000 (waarin wordt betoogd dat het aanvaarden van negatieve conse‐
quenties een essentieel onderdeel is van excuses).
Zie o.a. Cohen 1999, p. 1065-1067 (“apology for strategic advantage”); Ebert 2015 (“(…) a wrong‐
doer might apologize for the wrong reasons.”) en O’Hara & Yarn 2002 (“(…) apology can be used
as a tool for organizations to strategically take advantage of individual victims’ instincts to for‐
give in the face of apology.”). Er zijn ook auteurs die geloven dat zelfs strategische excuses
waarde kunnen hebben. Zie bijvoorbeeld Orenstein 1999 (“Even apologies that originate from
self-protection, which are not entirely sincere or fully contrite, serve a vital social purpose.”).
Zie bijvoorbeeld O'Hear 1997 en Bibas & Bierschbach 2004 waarin weliswaar in een straf‐
rechtelijke context de bekwaamheid van rechters om de oprechtheid van excuses te beoordelen in
twijfel wordt getrokken.
Arbel & Kaplan 2016; Corbett 2013; Teninbaum 2011 en Raper 2011.
Hierbij wordt een limiet gesteld op de hoeveelheid schadevergoeding die kan worden gevorderd
in bepaalde omstandigheden.
Hierbij wordt de claim, veelal voorafgaand aan de procedure, beoordeeld door een groep specia‐
listen.
Terwijl de discussie over ‘tort reform’ zeer verdeeld is, is de retoriek die wordt gebruikt ter onder‐
bouwing van de apology laws veel minder controversieel. Er wordt wel betoogd dat de
voorstanders van ‘tort reform’ de oncontroversiële retoriek van excuses gebruiken om wetgevers
te bewegen aansprakelijkheid aan banden te leggen.
Arbel & Kaplan 2016.
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fouten in de toekomst te voorkomen. Commerciële partijen die strategisch excuses
aanbieden maken in deze beredenering misbruik van de menselijke neiging om te
vergeven. Doordat slachtoffers als gevolg van het ontvangen van excuses de
schadeveroorzaker vergeven, zijn zij bereid om te schikken tegen een lager bedrag
dan waar ze eigenlijk recht op hebben. Commerciële partijen kunnen er op voor‐
hand op anticiperen dat ze minder schadevergoeding hoeven te betalen wanneer
ze excuses aanbieden en zouden om die reden ook minder worden aangespoord
om voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van foutief gedrag in de toe‐
komst. Met andere woorden, het beschermen van excuses zou ertoe leiden dat het
voor commerciële partijen gunstiger is om dezelfde fout te blijven maken en daar‐
voor excuses aan te bieden dan te investeren in veiligheidsmaatregel die fouten in
de toekomst kunnen voorkomen (“making it better to be sorry than safe”).79
Ten slotte wordt de effectiviteit van excusesbeschermende wetgeving in twijfel
getrokken.80 Hoewel al wel onderzoek is gedaan naar verschillende neveneffec‐
ten81 is er nog geen onderzoek uitgevoerd dat empirisch heeft kunnen vaststellen
dat excusesbeschermende wetgeving er daadwerkelijk toe leidt dat er vaker excu‐
ses worden aangeboden. Om dit te kunnen vaststellen is experimenteel vervolgon‐
derzoek nodig.
3.5.3

Discussie over excusesbeschermende wetgeving in de Nederlandse literatuur

Opvallend is dat de discussie over de wenselijkheid van excusesbeschermende
wetgeving vaak wordt gekoppeld aan de vraag of het aanbieden van excuses een
erkenning van aansprakelijkheid kan inhouden. Auteurs die van mening zijn dat
het aanbieden van excuses in het Nederlandse recht geen erkenning van civielrech‐
telijke aansprakelijkheid kan inhouden, stellen zich op het standpunt dat excuses‐
beschermende wetgeving om die reden niet noodzakelijk is. Zo stellen Smeehuizen
& Akkermans, nadat ze betoogden dat het aanbieden van excuses géén erkenning
van aansprakelijkheid kan impliceren, als volgt:
“Wij lijken het in Nederland voor het medische aansprakelijkheidsrecht dus te kunnen stellen zonder de
bijzondere ‘Apology Protection Laws’ die men in een aantal buitenlanden heeft geïntroduceerd ter bevor‐
dering van openheid en excuses na een medische fout. Het is aardig om te zien dat in Nederland zonder
veel ophef een oplossing wordt gevonden waarvoor in andere jurisdicties zwaar geschut van stal wordt
gehaald.”82
79.
80.
81.

82.

Arbel & Kaplan 2016, p. 1201.
Zie o.a. McMichael, Van Horn & Viscusi 2018; Arbel & Kaplan 2016; Jesson & Knapp 2009 en
Mastroianni e.a. 2010.
Ho & Liu 2011a; Ho & Liu 2011b en McMichael, Van Horn & Viscusi 2018. Deze studies bekeken
in hoeverre de invoer van excusesbeschermende wetgeving in de Verenigde Staten heeft geleid
tot minder procedures en/of een verlaging van de schikkingsbedragen De resultaten van deze
studies zijn niet eenduidig en spreken elkaar op belangrijke onderdelen tegen.
Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 43.
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In lijn hiermee stelt Zwart-Hink in haar annotatie bij de in paragraaf 3.2 benoemde
uitspraak van de Rechtbank Den Haag:
“Met de beschikking in onderhavige zaak lijkt te worden bevestigd dat er in Nederland geen equivalent
van een Apology Protection Law hoeft te komen. De rechtbank geeft hier namelijk het signaal af dat open‐
heid en excuses na onzorgvuldig handelen of een fout van de arts belangrijk zijn voor de patiënt, maar dat
deze uitspraken volledig losstaan van de juridische aansprakelijkheidsvraag.”83

Auteurs die van mening zijn dat het aanbieden van excuses wel degelijk een erken‐
ning van aansprakelijkheid kan inhouden betogen juist voor het introduceren van
excusesbeschermende wetgeving:
“Indien algemeen zou worden aanvaard dat aansprakelijkheid alleen wordt vastgesteld op basis van de
concrete feiten (en bijvoorbeeld gemaakte excuses worden genegeerd) wordt voorkomen dat beroeps‐
beoefenaren zich – in de vrees de dekking van de verzekering te verliezen – terughoudend opstellen met
het verstrekken van informatie en het maken van excuses. (…) Het voorgaande is in verschillende landen
in wetgeving neergelegd. (…) Een dergelijke bepaling in de Nederlandse wet zou de verzekerde in ieder
geval meer ruimte bieden om excuses aan de (sic) bieden of tekst en uitleg te geven.”84

Tjittes stelt zich ten slotte op het standpunt dat het aanbieden van excuses
weliswaar geen erkenning van aansprakelijkheid kan inhouden, maar dat de in de
praktijk levende overtuiging dat dit wel het geval is met zich meebrengt dat de
introductie van excusesbeschermende wetgeving toch overwogen dient te worden:
“Het misverstand dat een excuus tot aansprakelijkheid leidt, blijkt niet uit te roeien. Laten we er dan wat
aan doen, wat ook in andere landen (…) is gebeurd: het in de wet uitsluiten van aansprakelijkheid voor
excuses en tekenen van medeleven”

Verder wordt door verschillende auteurs betoogd dat excusesbeschermende wet‐
geving niet past in het Nederlandse rechtssysteem:
“Het is natuurlijk de vraag hoe de Angelsaksische aanpak naar ons rechtssysteem vertaald zou kunnen
worden.”85
“Dergelijke wetgeving past minder in de Nederlandse context.”86

83.
84.
85.
86.

Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540, JA 2013/29, m.nt. A.M. ZwartHink.
Hoogenboezem & Hees 2014.
Brenninkmeijer 2006.
Brenninkmeijer 2010.
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“Zo is in verschillende landen het voorstel gedaan om zogenaamde ‘apology protection laws’ te introduce‐
ren. Deze regelingen verhinderen partijen en beslissers (rechters, jury’s) in essentie om gemaakte excuses
te gebruiken als bewijs in een juridische procedure, maar zijn in rechtsstelsels zoals het Nederlandse min‐
der bruikbaar vanwege het ontbreken van ‘discovery’.”87

Opvallend is dat deze stellingen niet of slechts summier worden toegelicht. In een
recente studie onderzocht Vandenbussche hoe het kan worden verklaard dat excu‐
sesbeschermende wetgeving nog in geen enkele civil law jurisdictie is geïntrodu‐
ceerd.88 Daartoe heeft hij een uitgebreide rechtsvergelijking verricht waarbij hij
onder meer het Nederlandse recht betrekt. Op basis van deze rechtsvergelijking
beargumenteert hij dat er geen verschil is tussen beide rechtstradities wanneer het
gaat om de noodzaak om excuses te beschermen. Het aanbieden van excuses zou
in common law jurisdicties en in civil law jurisdicties soortgelijke juridische conse‐
quenties hebben. Excusesbeschermende wetgeving zou om die reden in civil law
jurisdicties dezelfde voordelen kunnen hebben die ook worden genoemd in de lite‐
ratuur die zich richt op common law jurisdicties.89 Het huidige gebrek aan excuses‐
beschermende wetgeving in continentaal Europa kan volgens Vandenbussche wel
op een andere manier worden verklaard. Ten eerste wijst hij erop dat er in civil law
jurisdicties minder nadruk ligt op het recht inzake onrechtmatige daad en particu‐
liere vorderingen dan in veel common law jurisdicties. Dit zou komen doordat in
mindere mate sprake zou zijn van een claimcultuur. Een tweede verklaring ziet hij
op het procedurele niveau. Civil law jurisdicties zijn minder vertrouwd met
wettelijke regels die het gebruik van specifieke bewijsstukken verbieden. Dit ter‐
wijl common law jurisdicties een alomvattend systeem van uitsluitingsregels ken‐
nen, waar excusesbeschermende wetgeving makkelijk(er) kan worden geïncorpo‐
reerd. Vandenbussche concludeert dat deze verschillen niet onoverkomelijk zijn en
de introductie van excusesbeschermende wetgeving niet in de weg staan.

3.6

Het vorderen van excuses

In de literatuur wordt het introduceren van de mogelijkheid om excuses in rechte
af te dwingen genoemd als een wijze waarop het aanbieden van excuses kan

87.
88.
89.

Van Dijck 2017a.
Vandenbussche 2018.
Zie voor deze voordelen paragraaf 3.5.

3

Excuses in het civiele recht

85

worden gestimuleerd.90 In Nederland is de afgelopen jaren groeiende dogmatische
belangstelling voor dit onderwerp. In paragraaf 3.6.1 beschrijf ik de in de literatuur
genoemde bestaande mogelijkheden om het vorderen (door eisers) en toekennen
(door rechters) van excuses mogelijk te maken. Vervolgens bespreek ik in para‐
graaf 3.6.2 welke bezwaren worden opgeworpen tegen het introduceren van een
mogelijkheid om excuses in rechte af te dwingen, waarbij ik mede stil sta bij de
wijze waarop deze bezwaren in de literatuur worden beoordeeld.
3.6.1

Wettelijke basis

In de literatuur is gesteld dat in het Nederlandse privaatrecht reeds verschillende
mogelijkheden bestaan om het vorderen (door eisers) en toekennen (door rechters)
van excuses mogelijk te maken.91 Allereerst stellen verschillende auteurs dat afge‐
dwongen excuses kunnen worden gezien als een vorm van schadevergoeding in
natura. Uitgangspunt in het Nederlandse recht is ingevolge art 6:103 BW dat
schadevergoeding wordt voldaan in geld. Datzelfde artikel bepaalt echter ook dat
schadevergoeding in een andere vorm dan betaling van een geldsom kan worden
toegekend. Het is de bedoeling van de wetgever geweest dat art. 6:103 BW mede
van toepassing is bij immateriële schade.92 In de literatuur wordt betoogd dat excu‐
ses een passend middel zouden kunnen zijn om de door de benadeelde geleden
90.

91.
92.

Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014; De Rey 2017; Hulst e.a. 2008. Zie ook internationaal:
Carroll 2010b; Carroll 2013; Vines 2007 en White 2006. Er blijken verschillen te zijn in de wijze
waarop jurisdicties hiermee omgaan (zie voor een uitgebreid overzicht De Rey 2017). Zo komt het
voor dat wetgevers de mogelijkheid tot het in rechte afdwingen van excuses uitdrukkelijk als een
remedie hebben opgenomen in de wet. In sommige gevallen gaat het daarbij om een algemene
aansprakelijkheidsremedie (zie bijvoorbeeld de Chinese ‘Tort Law of the People’s Republic of
China’ waarin onder article 15 is opgenomen: “The methods of assuming tort liabilities shall
include: (…) 7. Apology (…)”), terwijl het in andere gevallen gaat om een bijzondere remedie
waarvan de toepassing is beperkt tot specifieke aansprakelijkheidsgevallen. In dat laatste geval
gaat het vaak om antidiscriminatiewetgeving. Zie bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse antidiscrimi‐
natiewet ‘Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act’ waarin onder
artikel 21 in opgenomen: “After holding an inquiry, the court may make an appropriate order in
the circumstandes, including (…) (j) an order that an unconditional apology be made (…).”;
waarover Neethling 2009. Ook verschillende Australische deelstaten hebben antidiscriminatie‐
wetgeving geïntroduceerd waarin voor rechters de mogelijkheid wordt gecreëerd om bij wijze
van schadeloosstelling excuses op te leggen. Zie daarover uitgebreid Carroll 2013; Carroll & Witz‐
leb 2011 en Vines 2007. Ook komt het voor dat de mogelijkheid voor rechters om excuses op te
leggen niet verankerd is in de wet, maar wel in de jurisprudentie is aanvaard (hiervan is bijvoor‐
beeld sprake in het Australische en Zwitserse aansprakelijkheidsrecht; zie hierover onder verwij‐
zing naar jurisprudentie De Rey 2017). In andere jurisdicties is het in rechte afdwingen van excu‐
ses noch wettelijk, noch jurisprudentieel verankerd (De Rey geeft als voorbeeld Duitsland en
Frankrijk (De Rey 2017)). Nederland valt in de laatst genoemde categorie, hoewel de afgelopen
jaren wel groeiende dogmatische belangstelling is voor dit onderwerp.
Van Dijck 2017a.
Van Zeben & Du Pon 1981a, p. 378-379. Zie ook Lindenbergh 1998, par. 8.5 en Van Nispen 2018,
nr. 23. Anders: A-G Spier in zijn conclusie bij HR 8 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2075 (conclusie
A-G Spier), onder 5.12.2.
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immateriële schade weg te nemen en dientengevolge kunnen worden gezien als
een vorm van schadevergoeding anders dan in geld.93 Dit zou in het bijzonder gel‐
den wanneer het ontvangen van excuses een noodzakelijke voorwaarde is voor het
herstel van de benadeelde.
Ten tweede wordt gewezen op art. 3:296 BW. Uit dit artikel vloeit voort dat
degene die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten daar‐
toe, op vordering van die ander, door de rechter wordt veroordeeld. Voor toepas‐
sing van deze bepaling is het van belang dat er sprake is van een rechtsplicht tot
het aanbieden van excuses.94 Een dergelijke rechtsplicht zou volgens verschillende
auteurs allereerst kunnen voortvloeien uit een gedragscode.95 In de medische con‐
text wordt in dit kader in het bijzonder gewezen op de ‘Gedragscode Openheid
medische incidenten: betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (voorts:
GOMA).96 Dit is een onder coördinatie van de Letselschade Raad tot stand geko‐
men gedragscode waarin onder meer aanbevelingen worden gedaan met betrek‐
king tot de schadeafwikkeling bij medische incidenten. Ten aanzien van het aan‐
bieden van excuses is aanbeveling 8 van belang:
“Indien uit het onderzoek naar de toedracht van het incident blijkt dat er sprake is geweest van een fout
dan erkent de zorgaanbieder deze fout en biedt hij de patiënt verontschuldigingen aan.”

Dergelijke gedragscodes kunnen invulling geven aan open normen97 (bijvoorbeeld
de maatschappelijke betamelijkheid van art. 6:162 BW) of aan een tussen partijen
tot stand gekomen (geneeskundige behandel)overeenkomst.98 Het niet naleven van
de in de gedragscode neergelegde aanbeveling om excuses aan te bieden zou dien‐
tengevolge een onrechtmatige daad of een wanprestatie kunnen opleveren. Ten
tweede wordt gesteld dat de rechtsplicht om excuses aan te bieden kan voort‐
vloeien uit de meer algemene verplichting om het voortduren van een in het leven
geroepen onrechtmatige toestand op te heffen. In deze zienswijze wordt door een
(medische) fout een onrechtmatige toestand in het leven geroepen, bestaande uit

93.
94.
95.
96.

97.

98.

Brenninkmeijer 2010; Van Essen 2011; Hulst e.a. 2008; De Rey 2017; Zwart-Hink, Akkermans &
Van Wees 2014.
Hartlief e.a. 2018, p. 2; Hijma & Olthof 2017, p. 57.
Van Essen 2011 en Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014.
Daarnaast wordt wel gewezen op de KNMG-handreiking ‘Omgaan met incidenten en klachtenwat wordt van artsen verwacht?’. In de meest actuele versie van november 2018 wordt niet expli‐
ciet aanbevolen om excuses aan te bieden, maar wordt wel het belang benadrukt van het geven
van openheid na medische incidenten: “Om te voorkomen dat patiënten worden geschaad, en om
al ontstane schade zo veel mogelijk te beperken, is het juist belangrijk om patiënten proactief, tij‐
dig en eerlijk over incidenten en complicaties te informeren.” (p. 9).
Wanneer er zonder een deugdelijke motivering wordt afgeweken van een gedragscode kan dit
een schending van die open norm opleveren. Zie o.a. HR 12 januari 1996, ECLI:NL:HR:
1996:ZC1955, NJ 1996/683 (Kroymans/Sun Alliance) en HR 2 maart 2001, NJ 2001/649, r.o. 3.3.3
(Trombose).
Zie o.a. Giesen 2007 en Menting 2015.
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een morele en emotionele achterstelling van de benadeelde.99 Het aanbieden van
excuses zou deze onrechtmatige toestand kunnen opheffen. Een mogelijke grond‐
slag voor een rechtsplicht tot het aanbieden van excuses kan volgens Hulst e.a.
daarnaast gevonden worden in de aanvullende werking van de redelijkheid en bil‐
lijkheid (art. 6:2 lid 1 BW).100 Zij geven aan dat dan wel nodig is dat er al een ver‐
bintenis is die kan worden aangevuld, bijvoorbeeld doordat tussen partijen reeds
een verplichting tot schadevergoeding of een contractuele relatie bestaat. Ten laat‐
ste wordt betoogd dat de rechtsplicht om excuses aan te bieden zou kunnen voort‐
vloeien uit de algemene verplichting om toekomstige en reeds toegebrachte schade
te beperken.101 Het uitblijven van excuses zou in deze zienswijze het herstel van de
benadeelden kunnen belemmeren en in het uiterste geval zelfs kunnen leiden tot
secundaire victimisatie.102
In de literatuur wordt echter ook stilgestaan bij een mogelijk obstakel bij de toe‐
passing van de gebodsactie van art. art. 3:296 BW bij het afdwingen van de rechts‐
plicht tot het aanbieden van excuses. Hierbij wordt gewezen op de in het eerste lid
van art. 3:296 BW opgenomen beperking dat de aard van de verplichting met zich
mee kan brengen dat de nakoming daarvan niet kan worden afgedwongen.
Blijkens de parlementaire geschiedenis moet hierbij met name gedacht worden aan
persoonlijke verplichting.103 Aangezien het aanbieden van excuses kan worden
gekarakteriseerd als hoogstpersoonlijk, wordt in de literatuur in twijfel getrokken
of een gebodsactie om dit af te dwingen mogelijk is.104 Anderzijds wordt ook
gewezen op een voordeel van het instellen van een gebodsactie.105 Hoewel de sanc‐
ties van art. 3:296 BW (verbod of gebod) grote gelijkenis kunnen vertonen met
schadevergoeding anders dan in geld, is een belangrijk verschil gelegen in het feit
dat voor dergelijke sancties de beperkingen van afdeling 6.1.10 niet gelden.106 In
het bijzonder is het van belang dat er niet per se sprake hoeft te zijn van vergoed‐
bare schade. De drempel om excuses te vorderen zou hiermee lager liggen.
Ten slotte zijn er auteurs die de mogelijkheid om excuses in rechte af te dwin‐
gen zien als een herleving van de amende honorable.107 Hoewel dit concept oor‐
spronkelijk werd gezien als een straf met een vernederend karakter bedoeld om
eerherstel te verschaffen aan het slachtoffer, ontwikkelde het zich later tot een
remedie in het aansprakelijkheidsrecht met een vergoedend of herstellend oog‐
merk.108 Een vorm van de amende honorable was tot 1992 als remedie opgenomen
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Van Essen 2011; Hulst e.a. 2008 en Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014.
Hulst e.a. 2008.
Van Essen 2011; Hulst e.a. 2008 en Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014.
Zie hierover uitgebreid Hulst e.a. 2008. Zie ook paragraaf 1.2.
Van Zeben & Du Pon 1981b, p. 896.
Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014, p. 108.
Hulst e.a. 2008, p. 780.
Zie hierover Lindenbergh 1998, par. 8.5 en Bleeker 2018.
Zie uitgebreid Hallebeek & Zwart-Hink 2017. Zie ook De Rey 2017.
Zie o.a. Farr 2000 en Zimmerman 1996.
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in het Burgerlijk Wetboek (art. 1410 Oud BW109), hoewel dit sinds de twintigste
eeuw vrijwel niet meer werd toegepast.
3.6.2

Bezwaren tegen het bestaan van een mogelijkheid om excuses in rechte af te
dwingen

In de literatuur worden verschillende bezwaren opgeworpen tegen het bestaan van
een mogelijkheid om excuses in rechte af te dwingen.110 Allereerst wordt in de juri‐
dische literatuur verondersteld dat door de rechter afgedwongen excuses voor een
benadeelde niet zinvol zijn omdat daaraan de oprechtheid ontbreekt.111 Van Dijck
toetste de juistheid van deze veronderstelling aan de inzichten die voortvloeien uit
bestaand empirisch onderzoek. Uit zijn analyse bleek dat ook van excuses waarvan
de oprechtheid kan worden betwijfeld of zelfs afwezig moet worden geacht, een
herstellende werking uitgaan.112 Ook wordt in de literatuur aan deze veronderstel‐
ling tegengeworpen dat het feit dat de benadeelde excuses vordert al laat zien dat
deze behoefte heeft aan opgelegde excuses.113
Een tweede kritiekpunt op het bestaan van een mogelijkheid om excuses in
rechte af te dwingen is dat dit in strijd zou zijn met het fundamentele recht op vrije
meningsuiting.114 Sommige auteurs gaan zelfs zo ver dat ze stellen dat het afdwin‐
gen van excuses in strijd is met de menselijke waardigheid, gezien het inherente

109. Deze bepaling luidt als volgt: “Onverminderd hare gehoudenheid tot schadevergoeding, kan de
verwerende partij de toewijzing van de vordering, bij het voorgaande artikel vermeld, voor‐
komen, door het aanbod en de werkelijke aflegging van eene openbare verklaring voor de regter,
houdende dat haar de gepleegde daad leed doet, dat zij deswege verschooning vraagt, en den
beleedigde houdt voor een persoon van eer.”
110. Hoewel ik mij primair heb gericht op de Nederlandse literatuur lijken in de internationale litera‐
tuur vergelijkbare bezwaren te worden opgeworpen (zie o.a. Awaiz-Bilal 2015; Carroll 2010b; Car‐
roll 2013; Carroll & Witzleb 2011; Vines 2007 en White 2006).
111. Langemeijer 2003, p. 70 (“excuses op bevel van de rechter zijn geen echte excuses”) en Verheij
2010 (“als iemand slechts excuses aanbiedt omdat dat moet van de wet, de rechter of de ombuds‐
man, weet ik niet of de aanbieder oprecht spijt heeft en dat maakt het excuus minder waarde‐
vol”). Zie ook Van Dijck 2017a onderwijzing naar uitspraken waarin het oprechtheidsargument
wordt gehanteerd.
112. Zie Van Dijck 2017a en Van Dijck 2017b onder verwijzing naar o.a. Risen & Gilovich 2007. Zie
meer uitgebreid: paragraaf 2.4.3.
113. Hulst e.a. 2008, p. 782 (“Ook in een context waarin men als buitenstaander zou kunnen twijfelen
aan de zin van afgedwongen excuses, is het niet snel passend dat de rechter, wanneer een
vordering daartoe door de benadeelde wordt ingesteld, weigert om die toe te wijzen omdat zij de
benadeelde toch niet zouden kunnen baten. Op dit punt behoort men de afweging primair aan de
benadeelde zelf te laten.”). Zie ook Van Dijck 2017b.
114. Zie onder verwijzing naar rechtspraak waarin dit argument wordt gebruikt om een vordering tot
het aanbieden van excuses af te wijzen: van Nispen in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:167 BW,
aant. 8 en Volgenant in: GS Onrechtmatige daad VII.9.5.2.
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vernederende karakter.115 In reactie op deze kritiek wordt in de literatuur de vraag
opgeworpen of verplicht aangeboden excuses in alle gevallen ook daadwerkelijk
de mening van de normschender bevatten. Dit zou in mindere mate het geval zijn
wanneer de normschender een rechtspersoon is of optreedt in een professionele
hoedanigheid.116 Daarnaast veronderstelt de aanname dat er bij de oplegging van
de verplichting om excuses aan te bieden strijd zou zijn met de vrijheid van
meningsuiting dat de gedaagde niet bereid zou zijn om excuses aan te bieden. Dat
kan volgens verschillende auteurs echter niet zo zwart-wit gesteld worden.117 Er
zouden situaties denkbaar zijn waarin de gedaagde, wanneer deze door de rechter
in het ongelijk wordt gesteld, wel degelijk bereid is om excuses aan te bieden. Deze
tegenwerpingen maken duidelijk dat de strijdigheid van de vrijheid van menings‐
uiting met het opleggen van een verplichting om excuses aan te bieden in sommige
gevallen gerelativeerd dient te worden. Desalniettemin kan men er niet omheen
dat het in andere gevallen een reëel obstakel kan vormen voor de toewijsbaarheid
van een vordering tot het aanbieden van excuses.118 Evenwel is de vrijheid van
meningsuiting geen absoluut recht. Verschillende auteurs betogen dan ook, onder
verwijzing naar rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens,
dat de inperking van de vrijheid van meningsuiting die uit de afdwinging van
excuses voortvloeit onder omstandigheden kan worden gerechtvaardigd.119 Daar‐
naast zijn door Hulst e.a. en Van Dijck verschillende modaliteiten geformuleerd in
de wijze waarop een vordering tot het aanbieden van excuses kan worden gevor‐
derd en toegewezen, waarmee de strijdigheid met de vrijheid van meningsuiting
kan worden omzeild of verminderd.120 Hulst e.a. hebben het bijvoorbeeld over de
115. Geeraets & Veraart 2017 waarin wordt gesproken over “de mogelijkheid dat de verplichte veront‐
schuldiging vanwege het inherent vernederende element (…) altijd als excessief zou moeten
worden aangemerkt”. Zie ook Hulst e.a. 2008, p. 784 (“Men kan zelfs aanvoeren dat het door de
overheidsrechter in de mond gelegd krijgen van iets wat men niet meent, in strijd komt met de
menselijke waardigheid.”).
116. Zie Hulst e.a. 2008, p. 784 (“Wel denken wij dat dit ten aanzien van organisaties zoals een zieken‐
huis en een verzekeraar anders kan liggen en misschien ook nog wel bij natuurlijke personen in
hun professionele hoedanigheid. Veel hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder
de precieze redenen van de weigering.”).
117. Zie Hulst e.a. 2008, p. 782 (“Strikt genomen veronderstelt een vordering tot het aanbieden van
excuses dat de gedaagde kennelijk niet uit vrije wil bereid is om daartoe over te gaan, al zal dat in
de praktijk vaak minder zwart/wit liggen.”).
118. Hulst e.a. 2008, p. 784 (“In de hypothese dat de gedaagde daartoe echt niet vrijwillig bereid is,
lijkt het een brug te ver om hem dat door de rechter te laten opleggen. Niet omdat het nodig is dat
hij ook meent wat hij zegt – zoals we zagen is dat niet steeds het geval – maar omdat in de
afweging van de wederzijdse belangen de vrijheid van meningsuiting veelal doorslaggevend zal
zijn.”) en Van Dijck 2017a (“Dit betekent overigens niet dat er geen andere redenen zijn om niet
tot opgelegde excuses over te gaan. Zij kunnen als in strijd worden gezien met de vrijheid van
meningsuiting of (in bepaalde gevallen) als een disproportioneel middel om niet-financieel nadeel
te repareren.”).
119. Van Dijck 2017b; De Rey 2017 en Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014. Zie voor een over‐
zicht van relevantie jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Deur‐
vorst in: GS Onrechtmatige daad II.2.1.2.21 en Volgenant in: GS Onrechtmatige daad VII.9.5.2.
120. Van Dijck 2017b en Hulst e.a. 2008.
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mogelijkheid dat de rechter de opdracht geeft om excuses aan te bieden in daar‐
voor zelf te vinden bewoordingen en de mogelijkheid dat de rechter ter comparitie
een uitnodiging doet om excuses aan te bieden. Daarnaast wijzen zij erop dat er
allerlei combinaties denkbaar zijn met financiële compensatie.121 Van Dijck stelt
een proportionaliteitstoets voor om te bepalen of en zo ja op welke wijze de
gedaagde moet worden opgelegd om excuses aan te bieden. Hij geeft daarnaast
aan dat het niet altijd nodig of wenselijk zou zijn dat de rechter aan de opgelegde
verplichting tot het aanbieden van excuses een sanctie op niet-naleving verbindt.
Het laatste bezwaar dat in de literatuur wordt opgeworpen tegen het bestaan
van een mogelijkheid om excuses in rechte af te dwingen, is dat het (vermo‐
gens)recht zich er niet voor zou lenen om excuses te stimuleren of te faciliteren.122
Anderen drukken zich voorzichtiger uit door te stellen dat de vraag of er meer
ruimte moet komen voor gevorderde en opgelegde excuses uiteindelijk afhangt
van de welwillendheid om niet-financiële behoefte een plaats te geven in het ver‐
mogensrecht, het privaatrecht of in het recht in het algemeen.123 Hierbij gaat het
uiteindelijk dus om een normatief-politieke discussie.

3.7

Conclusie

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de stand van het Nederlandse wetenschap‐
pelijk debat over de rol van excuses in het civiele recht. Opvallend is dat deze lite‐
ratuur zich met name richt op de potentiële negatieve juridische consequenties van
het aanbieden van excuses. Hierbij is het debat voornamelijk gericht op de vraag in
hoeverre het aanbieden van excuses een erkenning van aansprakelijkheid kan
inhouden. Enkele auteurs hebben daarnaast gewezen op de theoretische mogelijk‐
heid dat excuses die voorafgaand of tijdens een civiele procedure worden aangebo‐
den gepaard gaan met het erkennen van één of meerdere feiten. Ook dit zou
kunnen leiden tot negatieve juridische consequenties voor de aanbieder. Concrete
voorbeelden van civielrechtelijke uitspraken waarin hiervan sprake is worden
echter niet genoemd. Concluderend worden in de Nederlandse literatuur dus twee
belemmeringen genoemd voor het aanbieden van excuses tijdens of voorafgaand
aan een civiele procedure:
1. de mogelijkheid dat het aanbieden van excuses een erkenning van aan‐
sprakelijkheid inhoudt en;
2. de (theoretische) mogelijkheid dat met het aanbieden van excuses fouten
worden erkend (excuses worden gebruikt als bewijsmiddel ter ondersteuning
van feiten waarop de rechter zijn oordeel baseert).

121. Bijvoorbeeld: het niet aanbieden van excuses kan leiden tot een hoger bedrag aan smartengeld.
122. Zie Geeraets 2018 en Geeraets & Veraart 2017.
123. Van Dijck 2017a en Van Dijck 2017b.
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Daarnaast wordt in de Nederlandse literatuur gewezen op twee manieren waarop
het aanbieden van excuses kan worden gestimuleerd of gefaciliteerd:
1. Ten aanzien van de eerste hierboven genoemde belemmering wordt regelmatig
gesteld dat deze kan worden weggenomen door middel van de introductie van
excusesbeschermende wetgeving.
2. Daarnaast is er literatuur waarin de mogelijkheden worden verkend om het
aanbieden van excuses in rechte af te dwingen.

4

4.1

Jurisprudentieonderzoek: doel en methode

Inleiding

In de hoofdstukken 5-7 worden de resultaten van het systematisch uitgevoerde
jurisprudentieonderzoek besproken. De uitkomsten van het jurisprudentie‐
onderzoek geven input voor het beantwoorden van de derde deelvraag van mijn
onderzoek:
In hoeverre en op welke wijze spelen excuses een rol in de civiele rechtspraak en de medische
tuchtrechtspraak, en werkt dit belemmerend of bevorderend voor het aanbieden van excu‐
ses?
Deze vraag is van belang om te beantwoorden, omdat de mate waarin en de wijze
waarop excuses de uitkomst van een procedure beïnvloeden waarschijnlijk invloed
heeft op de bereidheid van procespartijen om excuses aan te bieden.
In dit hoofdstuk staat niet de inhoudelijk bespreking van de onderzoeks‐
resultaten centraal, maar het onderzoeksproces. In paragraaf 4.2 wordt stilgestaan
bij het doel van het jurisprudentieonderzoek. Vervolgens bespreek ik in paragraaf
4.3 welke methode is gehanteerd. Ook wordt in paragraaf 4.4 stilgestaan bij de
beperkingen van de gekozen methode. Er wordt afgesloten met een plan van
behandeling (paragraaf 4.5)

4.2

Doel

Het doel van het jurisprudentieonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de
mate waarin, en de wijze waarop, excuses een rol spelen in het oordeel van de
civiele rechter en de medische tuchtrechter. Binnen de civiele procedure en medi‐
sche tuchtrechtprocedure dienen (tucht)rechters verschillende beslissingen te
nemen en deze beslissingen kunnen elk op een verschillende wijze worden
beïnvloed door excuses. Een gestructureerde uiteenzetting van de wijze waarop
excuses de besluitvorming in deze procedures beïnvloeden ontbreekt in de litera‐
tuur. Het is van belang om hier meer inzicht in te verkrijgen, aangezien de wijze
waarop (tucht)rechters omgaan met excuses van invloed kan zijn op hoe zij dat in
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toekomstige gevallen doen (precedentwerking). Procespartijen en hun vertegen‐
woordigers zullen hun gedrag hierop aanpassen. Dit brengt mee dat de rol die
excuses spelen in een juridische procedure, de bereidheid van procespartijen om
excuses aan te bieden kan beïnvloeden. Indien blijkt dat het aanbieden van excuses
juridische risico’s met zich mee brengt, dan zullen zij hiermee logischerwijs terug‐
houdendheid betrachten. Anderzijds zullen zij eerder geneigd zijn om excuses aan
te bieden indien dit in de procedure positieve consequenties kan hebben.

4.3

Methode

Ten behoeve van het jurisprudentieonderzoek is een grote hoeveelheid uitspraken
op een gestructureerde wijze in kaart gebracht. Er is bewust gekozen voor een der‐
gelijke aanpak aangezien nog niet eerder systematisch is bekeken in hoeverre en
op welke wijze excuses een rol spelen in het oordeel van de civiele rechter en de
medische tuchtrechter. Wel zijn er al eerder publicaties verschenen waarin ter illus‐
tratie wordt verwezen naar jurisprudentie waarin excuses een rol spelen.1 Het
voordeel van een meer gestructureerde aanpak is dat de onderzoeksresultaten
beter te controleren en meer valide zijn.
De methode die is gebruikt bij het in kaart brengen van de jurisprudentie kan
het best worden omschreven als een gestructureerde inhoudsanalyse.2 Dit is een
onderzoeksmethode die wordt gebruikt om op een systematische en repliceerbare
wijze teksten of andere onderzoeksobjecten (zoals afbeeldingen of geluidsopna‐
men) te analyseren en categoriseren.3 Deze methode wordt ook wel gebruikt voor
het analyseren van rechterlijke uitspraken en is bij uitstek geschikt om grote lijnen
te ontwaren in grote hoeveelheden uitspraken.4 Hieronder bespreek ik welke aan‐
pak ik heb gehanteerd bij het uitvoeren van het jurisprudentieonderzoek. Aller‐
eerst sta ik in paragraaf 4.3.1 stil bij de selectie van de uitspraken. De methodiek
van het verrichten van een gestructureerde inhoudsanalyse vereist dat dit op een
systematische en transparante wijze gebeurt, zodat de werkwijze door andere

1.
2.
3.

4.

Zie bijvoorbeeld Hoogenboezem & Hees 2014; Wijntjens 2016; Zwart-Hink 2017; Van Dijck 2017a
en Van Dijck 2017b.
Zie hierover bijvoorbeeld Bauer 2003 en Krippendorff 2013.
Zie Krippendorff 2013, p. 24 waar een ‘content analysis’ wordt gedefinieerd als “a research techni‐
que for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the con‐
texts of their use” en Bryman 2012, p. 289 waarin de volgende definitie wordt gehanteerd: “con‐
tent analysis is an approach to the analysis of documents and texts (which may be printed or
visual) that seeks to quantify content in terms of predetermined categories and in a systematic
and replicable manner”. Zie ook Bauer 2000 waarin een overzicht wordt gegeven van de in de
literatuur gehanteerd definities.
In feite kan een inhoudsanalyse worden toegepast alle type teksten. Zie Hall & Wright 2008
waarin best practices worden gegeven voor het verrichten van een systematische inhoudsanalyse
van rechterlijke uitspraken. Zie voor een voorbeeld Van Wijk-Verhagen 2018 waarin aan de hand
van een systematische inhoudsanalyse is bekeken hoe de redelijkheid en billijkheid worden toege‐
past in de Nederlandse Jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht.
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onderzoekers te herhalen is.5 Daarnaast bespreek ik in paragraaf 4.3.2 het codeer‐
proces. Het coderen van teksten betekent dat er aan een tekstfragment een samen‐
vattend label (code) wordt gekoppeld.6 Op deze manier kunnen tekstfragmenten
met dezelfde code op een later moment goed met elkaar worden vergeleken. Het
coderen van uitspraken versterkt de objectiviteit en de repliceerbaarheid van het
jurisprudentieonderzoek.7
4.3.1

Selectie van de uitspraken

De eerste stap van de structurele jurisprudentieanalyse betrof het selecteren van
relevante uitspraken. Voor de beide onderzochte procedures zijn alle uitspraken
tot en met oktober 2018 meegenomen. Voor het verzamelen van de civiele uit‐
spraken is gebruik gemaakt van de open data die publiekelijk beschikbaar wordt
gesteld via de site van de Rechtspraak. Dit is een groot databestand waarin alle
(geanonimiseerde) uitspraken zijn opgenomen die ook raadpleegbaar zijn via de
uitsprakendatabank van Rechtspraak.nl. Gezocht is binnen alle uitspraken die in
het databestand waren gecodeerd als civiel. Daarvan bevonden zich op dat
moment 140.056 uitspraken in het databestand. Voor het verzamelen van de uit‐
spraken van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg is een andere aanpak
gehanteerd. De reden hiervoor is dat er geen open databestand beschikbaar is
waarin alle gepubliceerde medische tuchtrechtspraak is opgenomen. Er is daarom
gezocht op de online uitsprakendatabank van Overheid.nl waar de tuchtrecht‐
spraak wordt gepubliceerd. Binnen het domein ‘gezondheidszorg’ waren op dat
moment 8283 gepubliceerde tuchtrechtuitspraken terug te vinden.
Vervolgens zijn de uitspraken doorzocht met de volgende trefwoorden: excuus,
excuses, spijt, verontschuldiging(en), sorry en berouw. Deze trefwoorden zijn
gekozen na een inventarisatie van de eerder gevonden jurisprudentie waarin excu‐
ses een rol spelen. Daarnaast is gekeken naar eerder onderzoek waarin met behulp
van zoektermen is gezocht naar jurisprudentie waarin excuses een rol spelen.8 De
in dit onderzoek gebruikte zoektermen zijn in ieder geval meegenomen. Voor de
civiele rechtspraak hebben de zoekacties 3452 treffers opgeleverd en voor de medi‐
sche tuchtrechtspraak 872 treffers. Nadat de dubbele treffers zijn samengevoegd
bleven er respectievelijk 3117 en 821 uitspraken over.
4.3.2

Codeerproces

Het coderen van de uitspraken heeft plaatsgevonden in twee fasen. In de eerste
fase zijn de uitspraken globaal bekeken en heeft een eerste categorisatie plaats
5.
6.
7.
8.

Hall & Wright 2008, p. 79.
Boeije 2014, p. 95.
Hall & Wright 2008, p. 81.
Zie Van Dijck 2017a en Van Dijck 2017b.
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gevonden. Om dit te bewerkstelligen is voor beide procedures een overzicht
gecreëerd waarin steeds de paragraaf of paragrafen terug waren te vinden waarin
de gebruikte zoektermen voorkwamen. Voor de civiele uitspraken is op basis van
de open data een bestand gegenereerd waarin van alle gevonden uitspraken steeds
het ECLI nummer en het tekstfragment waarin de specifieke zoekterm voorkwam,
terug waren te vinden. Voor de uitspraken van de Tuchtcolleges voor de Gezond‐
heidszorg zijn voor de gevonden uitspraken steeds het ECLI nummer en het tekst‐
fragment waarin de specifieke zoekterm voorkwam, handmatig ingevoerd in een
Excelbestand. Op basis van deze overzichten kon bij de meeste uitspraken in één
oogopslag een categorisatie van de uitspraak plaatsvinden. Indien dat niet lukte
dan werd de betreffende uitspraak alsnog integraal bekeken. In een Excelbestand
zijn de gevonden uitspraken vervolgens gecodeerd. Bij de eerste globale categori‐
satie werd gelet op de volgende aspecten:
1. Allereerst werd bekeken of de gevonden uitspraak relevant was voor het
onderzoek. Van relevantie voor het onderzoek was sprake wanneer uit de
uitspraak bleek dat door één of meer procespartijen excuses waren aangeboden
of dat uit de uitspraak bleek dat er juist geen excuses waren aangeboden.
2. Wanneer was vastgesteld dat de uitspraak relevant was voor het onderzoek
werd in het Excelbestand aangegeven of uit de uitspraak bleek dat er wel of
juist geen excuses waren aangeboden.
3. Vervolgens is bekeken of de wel/niet aangeboden excuses worden genoemd in
het oordeel van de (tucht)rechter. Hiervan was sprake wanneer in het gedeelte
van de uitspraak waarin de rechtbank/het tuchtcollege de vordering(en)/de
klacht beoordeelt (meestal te vinden onder kopjes als ‘de beoordeling van het
geschil’, ‘Het geschil en de beoordeling daarvan’, ‘De overwegingen van het
college’ of ‘Beoordeling’) wordt benoemd dat minimaal één van de partijen
wel/geen excuses heeft aangeboden. Doel van deze categorie was om een over‐
zicht te creëren van alle uitspraken waarin excuses op enige wijze een rol spe‐
len in het oordeel van de (tucht)rechter.
4. Er waren twee categorieën uitspraken die interessant zijn voor het onderzoek,
maar die niet volledig werden gedekt door de vorige categorie. In de eerste
plaats ging het daarbij om uitspraken waarin excuses waren gevorderd. Dit
betreft een voor het onderzoek interessante categorie. In deze gevallen bleek
echter dat in het gedeelte van de uitspraak waarin een oordeel wordt gegeven
niet altijd terug werd gekomen op de gevorderde excuses (bijvoorbeeld omdat
de vordering in zijn geheel werd afgewezen). Om die reden is deze categorie
uitspraken afzonderlijk gecodeerd. Hetzelfde gold voor een categorie uit‐
spraken die enkel was terug te vinden in de medische tuchtrechtspraak. Hierbij
ging het om uitspraken waarin één van de formeel aan het tuchtcollege
gerichte klachten het verwijt betrof dat door de beroepsbeoefenaar geen excu‐
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ses waren aangeboden. Ook deze categorie uitspraken is afzonderlijk geco‐
deerd.
In de tweede fase van het codeerproces werden de onder 3 (wel/niet aanbieden
van excuses wordt benoemd in het oordeel) en 4 (excuses werden gevorderd of er
werd geklaagd over het uitblijven van excuses) gevonden uitspraken nader geana‐
lyseerd en gecodeerd. Hierbij zijn verschillende hoofd- en subcategorieën gemaakt
die corresponderen met de verschillende wijzen waarop excuses een rol spelen in
de uitspraken.
De codering van uitspraken heeft aldus plaatsgevonden op twee niveaus. Eerst
heeft er een globale categorisatie plaatsgevonden en vervolgens zijn bepaalde cate‐
gorieën uitspraken nader geanalyseerd. Om de codering op beide niveaus op een
consistente wijze uit te voeren is gebruik gemaakt van codeerschema’s. Deze
codeerschema’s zijn in eerste instantie afgeleid uit de in hoofdstuk 3 omschreven
literatuur over de rol van excuses in rechterlijke uitspraken en eerder gevonden
jurisprudentie waarin excuses een rol spelen. De analyse van deze literatuur en
jurisprudentie heeft geleid tot verwachtingen over hoe excuses een rol kunnen spe‐
len in het oordeel van de (tucht)rechter, waaruit verschillende vooraf opgestelde
codes zijn afgeleid. Deze codes werden tijdens het codeerproces verder verfijnd
(bijvoorbeeld door het opstellen van nieuwe en subcategorieën). Er is aldus
gebruik gemaakt van een gecombineerde deductieve en inductieve aanpak.9 Ener‐
zijds is een aantal codes opgesteld voorafgaand aan het codeerproces, hetgeen kan
worden gekwalificeerd als een deductieve aanpak. Anderzijds zijn de uitspraken
die niet met de vooraf opgestelde codes gelabeld konden worden alsnog inductief
geanalyseerd. In bijlage 1 zijn de uiteindelijke codeerschema’s terug te vinden.
Naarmate het codeerproces vorderde werd duidelijk dat er tussen de twee onder‐
zochte procedures verschillen bestaan in de wijze waarop excuses een rol spelen in
de beoordeling. Om die reden zijn voor beide procedures afzonderlijke codeersche‐
ma’s opgesteld.
Teneinde de betrouwbaarheid en de objectiviteit van het jurisprudentie‐
onderzoek te waarborgen zijn 75 uitspraken gecodeerd door zowel mijzelf als een
aantal onderzoeksassistenten. Nadat een aantal uitspraken was gecodeerd, werd
steeds een vergelijking gemaakt tussen de door de verschillende codeurs toege‐
paste codes. Eventuele verschillen werden besproken. Soms werd daarbij alsnog
overeenstemming bereikt over de toepasselijke code. In andere gevallen was het
nodig om het codeertabel aan te scherpen. De cyclus van het coderen van een aan‐
9.

Van oudsher wordt kwalitatieve data-analyse geassocieerd met de gefundeerde theoriebenade‐
ring, waarbij de onderzoeker bij de data-analyse louter inductief te werk gaat (zie bijvoorbeeld
Boeije 2014). Tegenwoordig is het echter algemeen aanvaard dat ook een deductieve aanpak
meerwaarde kan hebben bij de analyse van teksten. Zie bijvoorbeeld de door Ritchie e.a. omschre‐
ven ‘thematic framework’ methode (Ritchie e.a. 2014). Zie voor een voorbeeld van een studie
waarin een inductieve en deductieve aanpak worden gecombineerd: Van Staa & De Vries 2014.
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tal uitspraken en het bespreken daarvan werd herhaald totdat er een grote mate
van overeenstemming bestond in de door de verschillende codeurs toegepaste
codes. Aansluitend zijn door mijzelf en één van de onderzoeksassistenten voor
beide procedures onafhankelijk van elkaar een twintig tal uitspraken gecodeerd
waarbij de mate van overeenstemming tussen de toegepaste codes is berekend
(intercoder reliability). De overeenstemmingspercentages varieerden tussen 90%
en 100% en de corresponderende kappawaardes10 lagen tussen 0,62 (redelijke mate
van overeenstemming) en 1 (zeer goede mate van overeenstemming).

4.4

Beperkingen van het jurisprudentieonderzoek

Hoewel het verrichten van een gestructureerde jurisprudentieanalyse veel
mogelijkheden biedt is er ook een aantal beperkingen. De eerste beperking is gele‐
gen in het feit dat niet alle civiele rechtspraak is terug te vinden in het gebruikte
open data bestand van Rechtspraak.nl.11 Slechts een zeer klein gedeelte van de uit‐
spraken wordt gepubliceerd. De afweging of een uitspraak gepubliceerd dient te
worden, wordt gemaakt door de rechtbank zelf.12 Met andere woorden, de uit‐
spraken worden niet louter toevallig gepubliceerd, maar dit is afhankelijk van het
beleid van het desbetreffende gerecht of zelfs van het oordeel hieromtrent van de
uitspraak doende rechter zelf.13 Dit brengt mee dat de geselecteerde civiele uit‐
spraken mogelijk niet representatief zijn voor de gehele populatie met daarin alle
andere niet-gepubliceerde uitspraken. Uitspraken van de Tuchtcolleges voor de
Gezondheidszorg worden wel allemaal gepubliceerd. Hier geldt echter dat op de
gebruikte online database van Overheid.nl slechts uitspraken zijn gepubliceerd die
zijn gedaan vanaf 2010. Uitspraken van voor die datum zijn dus niet meegenomen
is dit onderzoek.
Een tweede beperking is dat excuses mogelijk ook in andere zaken een rol
hebben gespeeld in het oordeel van de (tucht)rechter, maar dat dit niet is opgeno‐
men in de uitspraak. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat kennis van het feit dat er
door een procespartij excuses zijn aangeboden het oordeel van een rechter (onbe‐
wust) kan beïnvloeden, zonder dat hij dit expliciet benoemt in de uitspraak.14 Dit
heeft ermee te maken dat zijn perceptie van de excuses aanbiedende procespartij
en het feitencomplex dat aan de zaak grondslag ligt kan veranderen door de
10.
11.
12.
13.
14.

Cohen’s kappa is een maat voor de mate van overeenstemming in coderingen tussen twee of
meer codeurs.
Uit het rapport ‘Kengetallen gerechten 2017’ van de Rechtspraak blijkt dat in 2017 24 op de 1000
uitspraken werd gepubliceerd.
De specifieke selectiecriteria zijn terug te vinden op Rechtspraak.nl onder ‘uitspaken’ en ‘selectie‐
criteria’.
Zie Van Opijnen 2014, waaruit blijkt dat de beoordeling van de publicatiewaardigheid van een
uitspraak doorgaans wordt gemaakt door de uitspraak doende rechter zelf. Dit beeld wordt in de
interviewstudie van Van Wijk-Verhagen bevestigd (Van Wijk-Verhagen 2018, p. 18).
Zie hierover uitgebreid paragraaf 2.3.3.
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wetenschap dat er excuses zijn aangeboden. Deze impliciete beïnvloeding kan niet
in kaart worden gebracht door het analyseren van jurisprudentie.
Een derde beperking is dat de gekozen trefwoorden mogelijk niet geheel toerei‐
kend zijn bij het vinden van alle relevante uitspraken. Hoewel bij de selectie van de
trefwoorden grote zorgvuldigheid is betracht15 kan niet worden uitgesloten dat er
andere trefwoorden zijn die eveneens leiden tot voor het onderzoek relevante
zoekresultaten. Zo bleek dat het woord ‘empathie’ regelmatig voorkomt in de
gevonden uitspraken (in combinatie met de trefwoorden waarop gezocht is).
Mogelijk zou dit dus eveneens een relevant trefwoord zijn. Om die reden is na het
afronden van het jurisprudentieonderzoek in de gebruikte databases alsnog
gezocht op het trefwoord ‘empathie’. Hierbij bleek dat in alle uitspraken waarin
het trefwoord ‘empathie’ voorkwam, ook één of meer van de in het onderzoek
gebruikte zoektermen voorkwamen. Alle zoekresultaten voor de zoekterm ‘empa‐
thie’ bleken dus meegenomen te zijn in het onderzoek. Dit geeft een indicatie dat
met de in het onderzoek gekozen zoektermen de meeste, zo niet alle, relevante
beschikbare jurisprudentie in kaart is gebracht.
Voorts dient gewezen te worden op een beperking die inherent is aan de geko‐
zen methode. Een belangrijke beperking van een gestructureerde inhoudsanalyse
is dat, doordat er een grote hoeveelheid uitspraken worden geanalyseerd, niet alle
details van elke individuele uitspraak in de analyse kunnen worden betrokken.
Met het coderen van uitspraken kunnen simpelweg niet alle feiten, omstandig‐
heden, en overwegingen volledig worden vastgelegd. Met het bloot leggen van
grote lijnen uit grote hoeveelheden uitspraken, gaat aldus een stuk gedetailleerd‐
heid verloren.
De in deze paragraaf benoemde beperkingen maken mijns inziens niet dat de
jurisprudentieanalyse minder nuttig is. Wel dienen ze in het achterhoofd te
worden gehouden bij het interpreteren van de onderzoeksgegevens. De jurispru‐
dentieanalyse geeft echter wel in grote lijnen een beeld van op welke verschillende
manieren excuses een rol kunnen spelen in de civiele rechtspraak en de medische
tuchtrechtspraak.

4.5

Plan van behandeling

De uitkomsten van het jurisprudentieonderzoek worden besproken in de hoofd‐
stukken 5-7. In de hoofstukken 5 en 6 wordt de civiele rechtspraak besproken en in
hoofdstuk 7 de tuchtrechtspraak. Gezien de grote hoeveelheid uitspraken is het
logischerwijs niet mogelijk om naar alle uitspraken te verwijzen in deze hoofdstuk‐
ken. In plaats daarvan zijn de uitspraken gecategoriseerd en worden de grote
lijnen besproken. Hierbij wordt ter illustratie steeds verwezen naar specifieke uit‐
spraken. Bij de keuze van deze uitspraken is er steeds op gelet dat de uitspraken
15.

Zie daarover paragraaf 4.3.1.
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die expliciet worden besproken voldoende representatief zijn voor bijhorende cate‐
gorie. Verder is zoveel mogelijk gekozen voor aansprekende voorbeelden. In bijla‐
gen 2 en 3 zijn overzichten terug te vinden van alle ECLI-nummers van de uit‐
spraken die toebehoren tot de verschillende categorieën die worden besproken in
de hoofdstukken.

5

5.1

Jurisprudentieonderzoek: de rol van
excuses in de civiele rechtspraak

Inleiding

Zoals blijkt uit hoofdstuk 3 wordt in de literatuur gespeculeerd over de mogelijke
invloed van excuses op de oordeelsvorming van civiele rechters. In Nederland is
het debat voornamelijk gericht op de vraag of excuses kunnen leiden tot het erken‐
nen van aansprakelijkheid. Wat opvalt, is dat in deze discussie sprake is van een
zwart-witdenken. Ofwel auteurs betogen dat het aanbieden van excuses gelijk kan
staan aan het erkennen van aansprakelijkheid en adviseren schadeveroorzakers
hiermee terughoudend te zijn. Dan wel betogen auteurs dat excuses geen erken‐
ning van aansprakelijkheid kunnen of zouden moeten kunnen inhouden. Uit de
jurisprudentieanalyse zal blijken dat beide standpunten geen recht doen aan de
complexiteit van de werkelijkheid. Excuses blijken verschillende manieren een rol
te spelen in civielrechtelijke uitspraken, waarbij zij echter niet altijd een duidelijke
doorslaggevende betekenis lijken te hebben. Deze verschillende manieren worden
aan de hand van de analyse van de jurisprudentie toegelicht en geïllustreerd.
Ten behoeve van het jurisprudentieonderzoek zijn 140.056 civielrechtelijke uit‐
spraken doorzocht op specifieke zoektermen.1 Met deze zoekacties zijn 3117 uit‐
spraken gevonden. Uit de eerste inventarisatie bleek dat van de 3117 gevonden uit‐
spraken er 1863 niet relevant waren. Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer de
excuses niet waren aangeboden door procespartijen, maar door een andere betrok‐
kene.2 Daarnaast kwam het regelmatig voor dat een zoekterm in een andere bete‐

1.
2.

Zie paragraaf 4.3.1 voor een uitgebreide toelichting m.b.t. de selectie van de uitspraken.
Zie bijvoorbeeld Rb. Middelburg 1 oktober 2003, ECLI:NL:RBMID:2003:AN8691, waarin de recht‐
bank excuses aanbiedt voor de vertraging bij de behandeling van de zaak: “De behandeling van
deze zaak heeft door een samenloop van omstandigheden aanzienlijk meer tijd gevergd dan wen‐
selijk is. De thans met de beoordeling en beslissing van de zaak belaste rechter biedt daarvoor
namens de rechtbank excuses aan.”
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kenis werd gebruikt.3 Ook zaken waarin wordt gerefereerd aan een briefwisseling
tussen partijen waarin excuses werden gemaakt voor iets dat niet de kern van het
conflict raakt, zijn gekwalificeerd als niet relevant. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
excuses voor een late reactie of voor een typfout.4 Verder zijn strafrechtelijke zaken
waarin door de benadeelde partij een civiele vordering tot schadevergoeding was
ingediend5 en zaken waarin een wrakingsverzoek werd behandeld6 buiten
beschouwing gelaten. Bovendien bleek dat in het gebruikte databestand ook uit‐
spraken van het Hof Amsterdam voorkwamen waarin het hoger beroep werd
behandeld tegen beslissingen van de Kamer voor het Notariaat en de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders (resp. belast met de tuchtrechtspraak voor notarissen en
gerechtsdeurwaarders).7 Ook deze uitspraken zijn buiten toepassing gelaten.
Van de overgebleven 1254 uitspraken werd in 915 gevallen duidelijk dat een
procespartij excuses had aangeboden. Daarnaast werd in 359 gevallen duidelijk dat
een procespartij juist geen excuses had aangeboden. Meestal werd dit vermeld
onder de weergave van de feiten of de standpunten van partijen. Daarnaast kwam
het regelmatig voor dat in de uitspraak werd verwezen naar correspondentie
tussen de procespartijen waarin excuses werden aangeboden of waarin werd ver‐
weten dat geen excuses waren aangeboden.8 Het kwam ook voor dat uit de
uitspraak bleek dat ter zitting excuses waren aangeboden9 of dat door een getuige
was verklaard dat er in een eerder stadium excuses waren aangeboden.10
Van de 1254 gevonden relevante uitspraken bleek het feit dat er wel of juist
geen excuses waren aangeboden in 258 gevallen te zijn benoemd in het oordeel van

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zie bijvoorbeeld Rb. Breda 10 september 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:5250, waarin de rechtbank
opmerkt: “Het is spijtig om te moeten vaststellen dat partijen – hoewel een behoorlijk eind gena‐
derd- uiteindelijk niet tot finale overeenstemming zijn gekomen.”; Rb. Assen 13 februari 2008,
ECLI:NL:RBASS:2008:BC4886, waarin het gaat over ‘spijtoptanten’ en Rb. Assen 10 november
2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BO8182, waarin de zoekterm ‘excuus’ wordt gebruikt in de betekenis
van een reden die wordt gegeven waarom iets niet goed is gegaan: “Als dat wel zo zou zijn, dan
zou iedereen zich immers met een beroep op vergeetachtigheid als excuus goederen van Aldi
kunnen toe-eigenen.”
Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 18 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:12345.
Zie voor een voorbeeld: Rb. Utrecht 15 juni 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BN0061.
Zie voor een voorbeeld: Rb. Rotterdam 4 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1825.
Zie voor een voorbeeld: Hof Amsterdam 22 maart 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BA3008.
Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW0516 en Hof Arnhem 16
oktober 2001, ECLI:NL:GHARN:2001:AD4916, waarin in een brief excuses worden aangeboden
voor seksueel misbruik.
Rb. Leeuwarden 7 mei 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI9278 (“Dit temeer daar [werknemer] desge‐
vraagd ter zitting heeft bevestigd dat hij in alle drie de gevallen zijn excuses heeft gemaakt aan de
bij de incidenten betrokken partijen.”).
Rb. Rotterdam 27 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6211 (“De getuige [getuige 1], destijds bij
[gedaagde sub 2] in dienst als schipper op de ‘[schip]’, heeft voor zover van belang het volgende
verklaard: (…) De kraanmachinist kwam na het ongeval naar beneden de kraan uit en veront‐
schuldigde zich bij mij en zei: ‘Sorry het is mijn fout’, of soortgelijke woorden.”).
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de rechter.11 Daarnaast zijn er 175 uitspraken gevonden waarin excuses waren
gevorderd. Deze twee groepen uitspraken zijn vervolgens nader geanalyseerd,
waarbij specifiek is bekeken op welke manieren excuses een rol spelen in de civiele
rechtspraak. De meeste uitspraken konden worden onderverdeeld in één van de
volgende categorieën, welke uitgebreid zullen worden besproken in het vervolg
van dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk (in tabel 2 is een overzicht te
vinden van het aantal gevonden uitspraken per categorie):
1. De rechter gebruikt aangeboden excuses om bepaalde feiten vast te stellen
(excuses als bewijsmiddel) (paragraaf 5.2).
2. De rechter beoordeelt of aangeboden excuses een erkenning van aansprakelijk‐
heid (of een andere juridische kwalificatie) inhouden (paragraaf 5.3).
3. De rechter gebruikt het feit dat excuses wel/niet zijn aangeboden excuses als
een omstandigheid bij de invulling van een open norm (paragraaf 5.4).
4. De rechter beoordeelt of er sprake is van een geschonden verplichting tot het
aanbieden van excuses (in welke geval de schending van deze verplichting zou
leiden tot aansprakelijkheid) (paragraaf 5.5).
5. De rechter verwijst naar excuses in een obiter dictum (paragraaf 5.6).
6. Uit de uitspraak blijkt dat door een van de procespartijen excuses zijn gevor‐
derd (gezien de grote hoeveelheid uitspraken wordt deze categorie besproken
in een afzonderlijk hoofdstuk: hoofdstuk 6).

11.

Hiervan was sprake wanneer in het gedeelte van de uitspraak waarin de rechtbank de vorderin‐
gen beoordeelt (meestal te vinden onder het kopje ‘de beoordeling van het geschil’ of ‘het geschil
en de beoordeling daarvan’) wordt benoemd dat minimaal één van de partijen (al dan niet) excu‐
ses heeft aangeboden. Zie paragraaf 4.3.2.
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Tabel 2

Algehele steekproefgegevens en aantal gevonden uitspraken per categorie

Categorie

Aantal uit‐

% van het

spraken

totaal aantal
uitspraken
waarbinnen
gezocht is

Totaal aantal uitspraken waarbinnen gezocht is (Open data

140.056

-

3117

2.23%

Rechtspraak.nl: civiele zaken t/m 31-10-2018)
Aantal treffers met zoektermen excuus, excuses, spijt, veront‐
schuldiging(en), sorry en berouw (exclusief dubbele treffers)
Relevante treffers

1254

0.9%

–

Wel excuses aangeboden

915*

0.65%

–

Geen excuses aangeboden

358*

0.26%

De wel/niet aangeboden excuses worden benoemd in het oordeel

258

0.18%

1.

Excuses en het vaststellen van feiten

45

0.03%

2.

Aanbieden van excuses en het erkennen van aansprakelijk‐

11

0.01%

160

0.11%

heid (of een andere juridische kwalificatie)
3.

Excuses als omstandigheid bij de invulling van een open
norm

4.

Verplichting tot het aanbieden van excuses

2

0.00%

5.

Obiter dictum over het aanbieden van excuses

1

0.00%

6.

Gevorderde excuses

175

0.12%

* De som van deze getallen is niet gelijk aan het totaal aantal relevante treffers. De reden hiervoor is dat
in een aantal uitspraken zowel werd aangegeven dat door een procespartij excuses waren aangeboden
als dat door een procespartij juist geen excuses waren aangeboden. Deze uitspraken zijn dientenge‐
volge dubbel gecodeerd.

5.2

Excuses en het vaststellen van feiten

Het is mogelijk dat partijen voorafgaand of tijdens een civiele procedure bepaalde
feiten erkennen. Wanneer voorafgaand aan het aanhangig geding stellingen van de
wederpartij worden erkend spreken we van een buitengerechtelijke erkentenis. De
feiten die buiten rechte zijn erkend worden niet als vaststaand aangenomen, maar
dienen bij betwisting in het aanhangige geding alsnog bewezen te worden. Dat
neemt niet weg dat de rechter aan een buitengerechtelijke erkentenis vrij bewijs
kan ontlenen. Dat bepaalde feiten buiten rechte zijn erkend, is immers een sterke
aanwijzing voor de juistheid ervan. Indien buiten rechte excuses zijn aangeboden
en met die excuses bepaalde feiten worden erkend, dan kunnen die excuses dus
worden gebruikt als een bewijsmiddel in een later aanhangig gemaakt geding. Ik
bespreek in paragraaf 5.2.1 de uitspraken die uit de jurisprudentieanalyse naar
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voren zijn gekomen waarin hiervan sprake is. Daarnaast is het ook mogelijk dat in
een aanhangig geding stellingen van de wederpartij worden erkend. Uit de juris‐
prudentieanalyse zijn twee uitspraken naar voren gekomen waarin tijdens het
geding aangeboden excuses worden opgevat als een gerechtelijke erkentenis. Ik
bespreek deze uitspraken in paragraaf 5.2.2.
5.2.1

Erkenning van feiten door het aanbieden van excuses buiten rechte

De civiele rechter zal zijn oordeel moeten baseren op feiten.12 In de civiele proce‐
dure zullen procespartijen zelf de feiten die relevant zijn voor het door hun
beoogde rechtsgevolg dienen te stellen en daarvan zo nodig bewijs dienen te leve‐
ren.13 Het is mogelijk dat aangeboden excuses, bijvoorbeeld in de vorm van een
excuusbrief,14 door een procespartij worden ingebracht als bewijsmiddel. Wanneer
excuses worden ingebracht als bewijsmiddel worden ze, evenals andere inge‐
brachte bewijsmiddelen, een informatiebron waarvan de rechter zich kan bedie‐
nen. Uiteindelijk dient de rechter te beoordelen of de door de partijen gestelde fei‐
ten voldoende zijn komen vast te staan. In de jurisprudentieanalyse is gezocht naar
uitspraken waarin de rechter verwijst naar aangeboden excuses ter onderbouwing
van dit oordeel. Met andere woorden, er is gezocht naar uitspraken waarin rech‐

12.
13.

14.

Vergelijk de in art. 21 Rv neergelegde waarheidsplicht waaruit voortvloeit dat partijen verplicht
zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.
Welke feiten nodig zijn voor het intreden van een bepaald rechtsgevolg vloeit voort uit het mate‐
riële recht. Zo is het voor een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad inge‐
volge art. 6:162 BW nodig dat feiten worden gesteld die duiden op een onrechtmatige daad,
schade als gevolg daarvan en toerekenbaarheid.
Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW0516 en Hof Arnhem 16
oktober 2001, ECLI:NL:GHARN:2001:AD4916, waarin in een brief excuses worden aangeboden
voor seksueel misbruik.
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ters verwijzen naar excuses ter onderbouwing van feiten waarop zij hun oordeel
baseren. Van dit soort uitspraken zijn er dertig gevonden.15
Bij veertien daarvan ging het om een arbeidsrechtelijk geschil waarbij veelal een
verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gedaan.16 De door de
werknemer aangeboden excuses werden hierbij gebruikt als bewijsmiddel waaruit
zou moeten blijken dat de werknemer zich daadwerkelijk op de door de werk‐
gever gestelde (onbehoorlijke) wijze had gedragen. Een illustratief voorbeeld is een
uitspraak van Rechtbank Leeuwarden waarin moest worden beoordeeld of er
sprake was van gewichtige redenen die ontbinding van de arbeidsovereenkomst
ex. art. 7:658 BW rechtvaardigen.17 Deze vraag wordt bevestigend beantwoord
waarbij wordt gewezen op verschillende omstandigheden die dergelijke gewich‐
tige redenen opleveren, waaronder een drietal incidenten. Volgens de rechter is
voldoende aannemelijk geworden dat de werknemer als veroorzaker van deze
incidenten moet worden aangemerkt. Ter onderbouwing van dit oordeel wijst de
rechter onder meer op door de werknemer aangeboden excuses:

15.

16.

17.

Daarnaast zijn nog vier uitspraken gevonden waarin de rechter in zijn oordeel verwijst naar een
bewijsmiddel waaruit blijkt dat excuses zijn aangeboden maar dit niet expliciet gebruikt ter
onderbouwing van feiten waarop hij zijn oordeel baseert: Hof Leeuwarden 4 augustus 2009,
ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ4795; Rb. Rotterdam 27 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6211;
Hof ’s-Hertogenbosch 28 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ9580 en Hof Arnhem-Leeuwarden
30 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4675. In twee ander gevonden uitspraken ziet de rechter het
feit dat er juist geen excuses waren aangeboden als een aanwijzing dat er met een bepaalde inten‐
tie gehandeld is: Rb. Zeeland-West-Brabant 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4849 (“Daar‐
naast neemt de kantonrechter in overweging dat, als [gedaagde] per ongeluk water op [naam 1]
zou hebben gegooid, excuses van [gedaagde] daarvoor een te verwachten reactie waren geweest”)
en Rb. Oost-Brabant 10 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4470 (“Ten slotte heeft [verweer‐
ster] niet aannemelijk gemaakt dat het doorsturen louter als een emotionele oprisping moest
worden beschouwd. Indien dat zo was, had van [verweerster] verwacht mogen worden dat zij,
zodra zij tot het inzicht was gekomen dat zij zich louter door emoties had laten leiden, dit aan de
directeur en de MT-leden had meegedeeld en haar spijt over het schenden van de afspraak had
betuigd”). Verder zijn er drie uitspraken gevonden waarin de rechter weliswaar benoemd dat de
gestelde feiten worden ondersteund door aangeboden excuses maar dat het vaststaan van deze
feiten niet leidt tot toewijzing van de vordering: Rb. Den Haag 23 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:
2017:1103 (de feiten leveren geen tekortkoming op); Rb. Amsterdam 22 januari 2010,
ECLI:NL:RBAMS:2010:BL0521 (de feiten maken het ontslag niet kennelijk onredelijk); Hof Arn‐
hem-Leeuwarden 23 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9257 (de feiten rechtvaardigen niet de
uitsluiting als OR-lid). Deze uitspraken worden verder buiten beschouwing gelaten.
Rb. Almelo 12 oktober 2001, ECLI:NL:KTGALM:2001:AD5832; Rb. Zwolle-Lelystad 6 juli 2007,
ECLI:NL:RBZLY:2007:BB0467; Rb. Zwolle-Lelystad 5 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BH5149;
Rb. Leeuwarden 7 mei 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI9278; Rb. Leeuwarden 1 februari 2012,
ECLI:NL:RBLEE:2012:BV6800; Rb. Alkmaar 26 november 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BY9691; Rb.
Gelderland 11 september 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:3064; Hof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2013,
ECLI:NL:GHSHE:2013:4577; Rb. Noord-Nederland 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:716;
Rb. Overijssel 15 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2889; Rb. Rotterdam 26 september 2016,
ECLI:NL:RBROT:2016:7329; Hof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:
2016:8079; Rb. Noord-Nederland 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4668.
Rb. Leeuwarden 7 mei 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI9278.
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“Uit hetgeen partijen omtrent de incidenten hebben verklaard is naar het oordeel van de kantonrechter
voldoende aannemelijk geworden dat [werknemer] als veroorzaker van deze incidenten moet worden aan‐
gemerkt. Dit temeer daar [werknemer] desgevraagd ter zitting heeft bevestigd dat hij in alle drie de
gevallen zijn excuses heeft gemaakt aan de bij de incidenten betrokken partijen.”18

In één van de gevonden uitspraken, waarin een arbeidsgeschil aan de orde was,
waren feitelijk geen excuses aangeboden door de werknemer maar stond wel vast
dat de werkgever deze van de werknemer had verzocht.19 De rechtbank zag dit als
een aanwijzing voor het door werkgever gestelde gedrag van werknemer:
“Ook in de brief van werkgeefster d.d. 23 april 2007 aan [verzoekende partij] is een aanwijzing voor het
door werkgeefster gestelde gedrag van [verzoekende partij] te vinden. Aan het slot van die brief wordt
immers om excuses van [verzoekende partij] gevraagd voor zijn gedrag en uitlatingen.”

Daarnaast ging het in acht gevallen om een aansprakelijkheidszaak waarbij excuses
werden gebruikt ter onderbouwing van het standpunt dat de gedaagde zich
onrechtmatig jegens eiser had gedragen.20 Een voorbeeld hiervan is een zaak
waarin werd geprocedeerd over het plaatsen van onware recensies op internet
(Google Maps).21 Over de stellingname van de eiseres dat de gedaagde jegens haar
een onrechtmatige daad heeft gepleegd oordeelt de rechtbank als volgt:
“[gedaagde] heeft deze stellingen van [eiseres] niet gemotiveerd weersproken en in dit kader evenmin
gerefereerd aan zijn recht op vrije meningsuiting. In plaats daarvan heeft [gedaagde] de hem verweten
gedragingen erkend en daar spijt voor betuigd. Omdat [gedaagde] niet gemotiveerd heeft weersproken dat
hij in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt, en hij daarmee jegens [eiseres] een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is de vordering onder I
toewijsbaar.”22

Verder ging het om zes gevallen om een overeenkomstenrechtelijk geschil waarbij
het feit dat excuses werden aangeboden aanknopingspunten bood bij de beant‐
woording van de vragen of er sprake was van een leveringstermijn,23 of eiser had
ingestemd met de huurprijs,24 wie partij was bij de overeenkomst,25 of er sprake

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Zie r.o. 5.2.
Rb. Zwolle-Lelystad 6 juli 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BB0467, r.o. 7.6.
Hof Arnhem 16 oktober 2001, ECLI:NL:GHARN:2001:AD4916; Rb. ’s-Hertogenbosch 25 februari
2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BH4029; Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW0516;
Hof Den Haag 25 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1524; Hof Den Haag 27 mei 2014,
ECLI:NL:GHDHA:2014:4455 en Hof Den Haag 12 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:4138.
Rb. Amsterdam 25 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8063.
R.o. 4.2 en 4.3.
Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2179.
Rb. Rotterdam 26 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6264.
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 12 oktober 2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:688.
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was van een niet-nakoming,26 of er sprake was van schending van een geheimhou‐
dingsbeding27 en of de overeenkomst mocht worden opgezegd.28 De laatste twee
zaken betroffen een ondernemingsrechtelijk29 en een IE-rechtelijke geschil.30
Bij de analyse van de 27 gevonden uitspraken waarin aangeboden excuses
worden gebruikt ter onderbouwing van bepaalde feiten die ten grondslag worden
gelegd aan het oordeel, viel op dat de aangeboden excuses weliswaar worden
gebruikt als een bewijsmiddel, maar dat deze tegelijkertijd geen doorslaggevende
betekenis lijken te hebben. Wanneer de rechter ter onderbouwing van feiten die hij
ten grondslag legt aan zijn oordeel verwijst naar excuses, verwijst hij daarnaast
namelijk steeds ook naar andere omstandigheden of bewijsmiddelen die erop wij‐
zen dat het gestelde feit inderdaad heeft plaatsgevonden. Excuses lijken in de
gevonden uitspraken dus steeds in samenhang met de andere omstandigheden
van geval en/of beschikbare bewijsmiddelen te worden bezien. Om dit te onder‐
bouwen laat ik in de volgende paragraaf zien hoe de structuren van de argumenta‐
tie er in de gevonden uitspraken uitzien (paragraaf 5.2.1.1). Dit doe ik door het
opstellen van argumentatieschema’s. Naast de gevallen waarin excuses door rech‐
ters worden gebruikt ter onderbouwing van feiten waarop zij hun oordeel baseren,
is er ook een zaak gevonden waarin de meer principiële vraag aan bod komt of er
bewijsrechtelijke belemmeringen bestaan voor het inbrengen van excuses als
bewijsmiddel. Deze zaak wordt besproken in paragraaf 5.2.1.2.
5.2.1.1
Argumentatieschema’s
Voor de 27 gevonden uitspraken waarin aangeboden excuses worden gebruikt ter
onderbouwing van bepaalde gestelde feiten die ten grondslag worden gelegd aan
het oordeel, is in kaart gebracht hoe de argumentatie die de rechter hanteert is
opgebouwd. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke argumenten de rechter
gebruikt ter onderbouwing van zijn oordeel en hoe het feit dat er excuses zijn aan‐
geboden zich verhoudt tot andere door de rechter genoemde argumenten. De
argumentatiestructuren zijn in kaart gebracht door het opstellen van argumentatie‐
schema’s voor alle 27 uitspraken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de argu‐
mentatieschema’s een vereenvoudigde weergave zijn van de door de rechter
gebruikte argumentatie ter onderbouwing van zijn oordeel. Bij het opstellen van de
schema’s is specifiek gekeken naar het gedeelte van de motivering dat betrekking
had op het aanbieden van excuses. Over het algemeen worden in een uitspraak een
veelvoud van feiten, omstandigheden en argumenten genoemd die alle in de
beoordeling worden betrokken. Het is ondoenlijk binnen een argumentatieschema
volledig recht te doen aan deze complexiteit. De argumentatieschema’s laten echter
26.
27.
28.
29.
30.

Rb. Middelburg 17 februari 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BL5612.
Rb. Alkmaar 4 maart 2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2908.
Rb. Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5104.
Hof Amsterdam 24 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG5150.
Rb. Rotterdam 21 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8858.
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wel goed zien hoe de argumentatie van de rechter in grote lijnen verloopt en welk
gewicht excuses hierbij in de schaal leggen.
Bij het opstellen van de argumentatieschema’s is aansluiting is gezocht bij de
argumentatietheorie van Van Eemeren en Grootendorst.31 Hierin wordt onder‐
scheid gemaakt tussen verschillende vormen van argumentatie. In de gevonden
uitspraken waren vormen van onderschikkende, meervoudige en nevenschik‐
kende argumentatie terug te vinden. Het kwam ook voor dat een combinatie werd
gebruikt van deze argumentatievormen. In het navolgende zal van deze varianten
één of meer voorbeelden worden gegeven.32 Bij het lezen van de argumentatiesche‐
ma’s dient de lezer het volgende in acht te nemen:
– In de geel ingekleurde kaders staan de standpunten (het oordeel van de
rechter) opgenomen, terwijl in de geel omrande het argument of de argumen‐
ten staan opgenomen die dit standpunt onderbouwen.
– De pijlen in het schema laten het onderlinge verband van de argumenten zien.
Bij onderschikkende argumentatie is er sprake van een keten van argumenten
waarbij een ondergeschikt argument een reeds genoemd argument ondersteunt. In
een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden is onder r.o. 5.3 een passage terug
te vinden van de (kennelijk niet gepubliceerde) bestreden rechtbank uitspraak.33 In
deze passage is een voorbeeld terug te vinden van onderschikkende argumentatie
waarin excuses worden genoemd als argument:
“Voor zover [appellanten] zich heeft beroepen op overschrijding van de leveringstermijn door [geïnti‐
meerde] gaat de rechtbank daaraan voorbij. Niet weersproken is dat de bij het sluiten van de overeenkomst
afgesproken opleveringstermijn slechts een indicatief karakter had en niet een zogenoemde fatale termijn
betrof. Daarnaast blijkt uit de overgelegde correspondentie dat veel vertraging juist door [appellanten]
werd veroorzaakt (waarvoor [appellanten] zelfs excuses aanbood) en daaruit in elk geval niet valt op te
maken dat door [appellanten] voor 27 juni 2012 expliciet werd aangedrongen op een snelle oplevering.”

In de procedure wordt ontbinding gevorderd van een overeenkomst van opdracht
waarbij de opdrachtnemer zich had verbonden de website en de webwinkel van de
opdrachtgever te verbeteren. In dat kader diende te worden beoordeeld of de leve‐
ringstermijn door de opdrachtnemer was overschreden. De rechtbank oordeelt dat
dit niet het geval was. Ter onderbouwing van dit oordeel wordt er vervolgens
(onder meer) op gewezen dat veel vertraging juist door de opdrachtgever werd
31.

32.
33.

Zie Van Eemeren & Grootendorst 1984 en Van Eemeren, Grootendorst & Henkemans 1995. Zie
voor een toepassing van deze algemene argumentatietheorie op rechterlijke motiveringen Plug
1994 en Feteris e.a. 2012. Zie ook Summers & Taruffo 1991, waarin verschillende typeringen
worden gegeven van rechterlijke motiveringen welke in de omschrijving lijken op de door Van
Eemeren e.a. getypeerde vormen van argumentatie.
Een voorbeeld van enkelvoudige argumentatie, waarin de rechter zijn standpunt verdedigt met
als enkel argument dat er excuses zijn aangeboden is niet gevonden.
Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2179.
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veroorzaakt. Dit argument wordt vervolgens verder ondersteund door middel van
onderschikkende argumentatie. De rechtbank wijst er namelijk dat de opdrachtge‐
ver zelfs excuses had aangeboden voor deze vertraging.
Figuur 1

Argumentatieschema bij Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015,
ECLI:NL:GHARL:2015:2179

Van meervoudige argumentatie wordt gesproken wanneer de argumenten elk op
zich een ondersteuning van het standpunt vormen. Een voorbeeld hiervan is terug
te vinden in een uitspraak van de Ondernemingskamer.34 De Vereniging van Effec‐
tenbezitters en een aantal aandeelhouders hadden verzocht om een onderzoek
naar het beleid en de gang van zaken van Fortis in te stellen. Aan hun stelling dat
er sprake was van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid van Fortis
werd (onder meer) ten grondslag gelegd dat Fortis diverse geruststellende verkla‐
ringen had afgelegd die onjuist bleken en daarmee niet terecht zijn afgelegd. De
Ondernemingskamer oordeelt dat eisers er terecht op hadden gewezen dat de
zaken bij herhaling anders liepen dan van de zijde van Fortis in het vooruitzicht
was gesteld. Ter onderbouwing van dit oordeel werd (onder meer) overwogen:
“De vraag in hoeverre het in de berichtgeving uitgedragen optimisme daadwerkelijk steun vond in de fei‐
telijke gang van zaken bij Fortis laat zich dan al snel stellen, mede gezien de verklaring in de informatieve
aandeelhoudersbijeenkomst van 19 augustus 2008 door de toenmalige bestuursvoorzitter Lippens (die
daarbij zijn verontschuldigingen aanbood voor de – kennelijk volgens zijn eigen bewoordingen – mislei‐
ding van het beleggerspubliek) en de omstandigheid dat klaarblijkelijk ook op het hoogtepunt van de crisis

34.

Hof Amsterdam 24 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG5150.
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niet helder was hoe de structured products portefeuille van Fortis precies was samengesteld, waar die
products zich bevonden en welk risico daarmee gemoeid was.”35

Volgens de Ondernemingskamer kon aldus terecht in twijfel worden getrokken of
het in de berichtgeving uitgedragen optimisme daadwerkelijk steun vond in de fei‐
telijke gang van zaken bij Fortis. Ter onderbouwing van dit oordeel wordt
vervolgens verwezen naar een tweetal argumenten. Allereerst wordt verwezen
naar een verklaring die de toenmalig bestuursvoorzitter had afgelegd in een infor‐
matieve aandeelhoudersbijeenkomst waarin hij zijn verontschuldigingen aanbood
voor de misleiding van het beleggerspubliek. Ten tweede wordt de omstandigheid
genoemd dat ook op het hoogtepunt van de crisis geen helderheid bestond over de
‘structured products portefeuille’ van Fortis. Deze twee argumenten vormen elk op
zich een onderbouwing van het standpunt zodat er kan worden gesproken van
meervoudige argumentatie.
Figuur 2

Argumentatieschema bij Hof Amsterdam 24 november 2008,
ECLI:NL:GHAMS:2008:BG5150

Wanneer de argumenten die samen ter ondersteuning van een standpunt worden
aangevoerd onlosmakelijk bij elkaar horen spreken we van nevenschikkende argu‐
mentatie. Dit betekent dat wanneer één argument wegvalt, ook de onderbouwing
voor het standpunt wegvalt (in tegenstelling tot bij de meervoudige argumentatie).
In een zaak waarin door eiseres werd gesteld dat zij door gedaagde seksueel was

35.

Hof Amsterdam 24 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG5150, r.o. 3.12.
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misbruikt werd gebruik gemaakt van deze vorm van argumentatie.36 De rechtbank
komt tot het oordeel dat eiseres geslaagd is in het bewijs van deze stelling en wijst
daarbij op verschillende bewijsmiddelen, waaronder een brief waarin gedaagde
excuses heeft aangeboden:
“Verder staat vast dat [gedaagde] aan [eiseres] na de confrontatie door de moeder van [eiseres] een briefje
heeft geschreven, met de tekst: ‘De dingen die vanuit mij ten aanzien van jou zijn gebeurd hadden nooit
mogen plaatsvinden. Ik ben degene die te ver is gegaan. Ik heb oprecht spijt van datgene wat er is gebeurd
en vraag zo mogelijk daarvoor mijn excuses.’”37

Vervolgens komt de rechter tot de conclusie dat de bewijsmiddelen, in onderlinge
samenhang bezien, voldoende sterke aanwijzingen zijn dat sprake is geweest van
seksueel misbruik:
“De verklaringen van de getuigen [eiseres], [moeder van eiseres/getuige 1] en [betrokkene/getuige 2], de
brief van 12 november 1992 van [eiseres] en de brief van [gedaagde] aan [eiseres], zijn, in onderlinge
samenhang bezien, voldoende sterke aanwijzingen dat sprake is geweest van seksueel misbruik van [eise‐
res] door [gedaagde].”38

Dat hier sprake is van nevenschikkende argumentatie kan worden afgeleid uit de
door de rechter gebruikte zinsnede ‘in onderlinge samenhang bezien’. Het lijkt
erop dat de rechter hier bedoelt dat alleen de bewijsmiddelen tezamen zijn oordeel
kunnen dragen. De bewijsmiddelen op zichzelf kunnen dan geen zelfstandige
ondersteuning zijn voor het oordeel.

36.

37.
38.

Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW0516. Zie voor een andere voorbeeld
waarin excuses werden gebruikt ter ondersteuning van het standpunt dat eiseres door gedaagde
seksueel was misbruikt: Hof Arnhem 16 oktober 2001, ECLI:NL:GHARN:2001:AD4916. Ook hier
was een excuusbrief van gedaagde ingebracht als bewijsmiddel.
Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW0516, r.o. 2.7.
Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW0516, r.o. 2.9.
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Argumentatieschema bij Rb. Arnhem 14 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:
2012:BW0516

Een ander voorbeeld van nevenschikkende argumentatie is de situatie waarin de
rechter in zijn beoordeling een tegenargument noemt en dit tegenargument
vervolgens verwerpt.39 Dat tegenargument was door de in het ongelijk gestelde
partij opgeworpen en pleit dus tegen het uiteindelijke oordeel van de rechter. We
spreken hier van verwijzing naar contra-argumentatie.40 Wanneer een standpunt
wordt onderbouwd door een argument en een verworpen contra-argument is de
samenhang tussen de argumenten nevenschikkend omdat de verwerping van het
contra-argument geen zelfstandige ondersteuning kan zijn voor het standpunt.41 In
de jurisprudentieanalyse is een aantal uitspraken gevonden waarin de rechter een

39.

40.

41.

In een civiele procedure is het niet ongewoon dat de rechter in de motivering van zijn uiteinde‐
lijke beslissing verwijst naar door de procespartijen naar voren gebrachte en bekritiseerde argu‐
mentatie. De motiveringsplicht zoals neergelegd in art. 30, 30p, 230 en 287 Rv brengt mee dat de
rechter dit in sommige gevallen zelfs moet doen. Het oordeel van de rechter moet ten minste
zodanig gemotiveerd worden dat het voldoende inzicht geeft in de gedachtegang die daaraan ten
grondslag ligt. Dit teneinde de beslissing voor partijen (met name de in het ongelijk gestelde
partij) en derden (zoals de hogere rechter) controleerbaar en aanvaardbaar te maken.
Zie uitgebreid over contra argumentatie in de rechterlijke motivering Plug 1994. Zij onderscheidt
nog twee andere situaties waarin in een rechterlijk betoog kan worden verwezen naar contraargumentatie: de rechter noemt een contra-argument dat tegen zijn argumentatie pleit en verwerpt
vervolgens dit contra-argument en de rechter erkent een contra-argument, maar houdt vol dat
zijn standpunt verdedigbaar is. Op deze situaties wordt hier verder niet ingegaan aangezien hier‐
van geen voorbeelden zijn gevonden in de jurisprudentieanalyse.
Plug 1994, p. 87.
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door de in het ongelijk gestelde partij genoemd contra-argument verwerpt door te
verwijzen naar door die partij aangeboden excuses.42
In een eerste voorbeeld wordt door een stichting – kort gezegd – gevorderd om
aan een (ex-)imam een verbod op te leggen om nog in een door haar gehouden
moskee te komen.43 Om te beoordelen of een dergelijk verbod op zijn plaats is
bekijkt de voorzieningenrechter of de stichting een goede reden heeft om de
gedaagde te weigeren. De stichting heeft als een dergelijke reden aangevoerd dat
de gedaagde onrust en angst zaait binnen de geloofsgemeenschap en dat de
anderen onder leiding van gedaagde daaraan deelnemen. Gedaagde betwist dit
door te stellen dat hij zich wel degelijk aan de voorwaarden voor de toegang tot de
moskee houdt (contra-argument). De rechtbank oordeelt dat dit weinig oprecht
overkomt en wijst daarbij – onder meer – op een brief waarin gedaagde excuses
aanbiedt voor door hem gemaakte fouten bij zijn pogingen de eenheid in de
geloofsgemeenschap te herstellen. Volgens de rechtbank aanvaardt hij daarmee de
verantwoordelijkheid voor zijn handelen en geeft hij aan dat hij zich als leider blijft
opstellen. Het tegenargument van gedaagde wordt aldus, onder verwijzing naar
door hem aangeboden excuses, verworpen.

42.
43.

Zie naast de hieronder uitgewerkte voorbeelden: Hof Den Haag 25 februari 2014,
ECLI:NL:GHDHA:2014:1524; Rb. Noord-Nederland 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:716;
Rb. Rotterdam 26 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7329.
Rb. ’s-Hertogenbosch 25 februari 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BH4029.
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Argumentatieschema bij Rb. ’s-Hertogenbosch 25 februari 2009,
ECLI:NL:RBSHE:2009:BH4029

Ten slotte wordt nog gewezen op een uitspraak waarin ter onderbouwing van de
beslissing een complexe argumentatiestructuur wordt gebruikt waarbinnen ver‐
schillende argumentatievormen zijn te onderscheiden en waarbij aangeboden
excuses worden gebruikt als argument.44 Het betreft een arbeidsrechtelijk geschil
waarin het hof tot het oordeel komt dat het door de werkgever aangevoerde feiten‐
complex ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ongeschiktheid
voor de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3 sub d BW) rechtvaardigt. Ter onderbou‐
wing van dit oordeel gaat het hof – globaal bekeken – in op twee met elkaar
samenhangende argumenten: de stelling van de werkgever dat de werknemer niet
in staat was op een goede wijze met de gemeente te communiceren is terecht45 en
44.
45.

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8079.
Terwijl dit wel een wezenlijk onderdeel vormde van de functie van directeur van een organisatie
die het welzijnswerk voor de betreffende gemeente verzorgt.
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de werknemer was voldoende tijdig van de opvatting van de werkgever in kennis
gesteld.46 Beide argumenten worden vervolgens nader onderbouwd. Ter onder‐
bouwing van het argument dat de werknemer niet goed in staat was om met de
gemeente te communiceren wordt – onder meer – de volgende argumentatie
gebruikt:
“Uit de verslagen van de functioneringsgesprekken die in de periode 2009-2015 met [verzoeker] zijn
gevoerd, komt naar voren dat de wijze waarop [verzoeker] met de gemeente communiceerde een continu
punt van zorg en aandacht was. Bijna elk jaar is tijdens de functioneringsgesprekken erbij stilgestaan in
welk opzicht het daaraan schortte, waarbij een terugkerend aandachtspunt was het met te veel emotie de
gesprekken voeren en het te weinig luisteren naar de gesprekspartners van de gemeente. Dit aspect is in
de loop van de tweede helft van 2014 problematischer geworden. Dit blijkt onder meer uit de excuusbrief
van [verzoeker] aan een ambtenaar van de gemeente (rov. 3.10) en het niet betwiste schrijven van de
voormalig voorzitter van het bestuur aan de overige bestuursleden (rov. 3.11).”47

Dat er inderdaad sprake was van problemen in de communicatie onderbouwt het
hof dus door te wijzen op de inhoud van verslagen van functioneringsgesprekken
die met de werknemer waren gevoerd en door erop te wijzen dat de in de functio‐
neringsgesprekken benoemde aandachtspunten op een gegeven moment proble‐
matischer werden.48 Ter ondersteuning van het standpunt dat de communicatie‐
problemen op een gegeven moment problematischer werden, wordt vervolgens
verwezen naar een excuusbrief die de werknemer aan een ambtenaar van de
gemeente had geschreven en een e-mail van de voormalig voorzitter van het
bestuur aan de overige bestuursleden waarin de communicatieproblemen van de
werknemer werden besproken. Aangezien zowel de excuusbrief van de werk‐
nemer als de e-mail van de bestuursvoorzitter het standpunt dat de communicatie‐
problemen problematischer werden ondersteunen, spreken we hier van meervou‐
dige argumentatie.
Ook het tweede argument waarop de beslissing werd gebaseerd, namelijk dat
de werknemer voldoende tijdig in kennis was gesteld van de opvatting van het
bestuur dat hij op het gebied van communicatie tekortschoot, wordt in de
uitspraak nader onderbouwd, waarbij nogmaals een verwijzing wordt gemaakt
naar de door de werknemer aangeboden excuses:
“Naar het oordeel van het hof is [verzoeker] voldoende en tijdig in kennis gesteld van de opvatting van het
bestuur dat [verzoeker] op het gebied van communicatie tekort schoot. [verzoeker] is in vrijwel elk functi‐
oneringsgesprek erop gewezen de emotie buiten de deur te houden. [verzoeker] is zeker in de periode sep‐

46.
47.
48.

Aangezien de argumenten met elkaar samenhangen is op dit niveau dus sprake van nevenschik‐
kende argumentatie.
Hof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8079, r.o. 5.3.
Ook hier hangen de genoemde argumenten met elkaar samen zodat er sprake is nevenschikkende
argumentatie.
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tember 2014 – eind juli 2015 door het bestuur meerdere malen duidelijk gemaakt, dat zijn wijze van
communiceren problematisch is. [verzoeker] wist dit zelf ook, zo leidt het hof af uit zijn eigen excuusbrief
(zijn brief van 3 juli 2015) en uit het feit dat zijn gedrag voor de wethouder meer dan eens aanleiding is
geweest een gesprek met het bestuur te vragen.”49

Dat de werknemer voldoende tijdig in kennis was gesteld leidt het hof af uit het
feit hij in vrijwel elk functioneringsgesprek erop is gewezen dat zijn wijze van
communiceren problematisch was. Daarnaast wijst het hof er nog op dat de werk‐
nemer dit zelf ook wist. Dit standpunt wordt wederom ondersteund door te ver‐
wijzen naar door de werknemer aangeboden excuses. Bovendien wordt gewezen
op het feit dat het gedrag van de werknemer voor de wethouder meer dan eens
aanleiding is geweest een gesprek met het bestuur te vragen. Ook hier is sprake
van meervoudige argumentatie, aangezien het standpunt dat de werknemer wist
dat zijn wijze van communiceren problematisch was wordt ondersteund door
beide voorgenoemde argumenten.

49.

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8079, r.o. 5.6.
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Argumentatieschema bij Hof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:8079

Het voorgaande laat zien dat wanneer uit een bewijsmiddel blijkt dat een partij
excuses heeft aangeboden de rechter dat kan gebruiken ter onderbouwing van fei‐
ten of standpunten die hij ten grondslag legt aan zijn beslissing. Het is echter niet
zo dat in dat geval de gehele beslissing wordt gedragen door het feit dat excuses
zijn aangeboden. In de gevonden uitspraken werden steeds ook andere argumen‐
ten genoemd en de aangeboden excuses werden veelal gebruikt ter onderbouwing
van een enkel onderdeel van het gehele feitencomplex. Dat aangeboden excuses
niet steeds een doorslaggevende betekenis hebben blijkt ook uit het feit dat er uit‐
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spraken zijn gevonden waarin de rechter in zijn oordeel weliswaar verwijst naar
een bewijsmiddel waaruit blijkt dat excuses zijn aangeboden, maar uiteindelijk
toch tot het oordeel komt dat de gestelde feiten niet voldoende zijn komen vast te
staan.50
5.2.1.2
De toelaatbaarheid van excuses als bewijsmiddel
Uit de hierboven besproken jurisprudentie blijkt dat excuses in de civiele proce‐
dure worden gebruikt als bewijsmiddel en door rechters worden ingezet ter onder‐
bouwing van feiten waarop zij hun oordeel baseren. Zowel rechters als partijen lij‐
ken ervan uit te gaan dat het is toegestaan om excuses in te brengen als bewijsmid‐
del.51 Slechts in één zaak kwam de meer principiële vraag aan bod of er bewijsrech‐
telijke belemmeringen bestaan voor het inbrengen van excuses als bewijsmiddel.
In deze zaak ging het om de vraag of de kosten van het uitschrijven van
(gedeeltelijk) nieuwe verkiezingen voor een waterschapsbestuur kunnen worden
verhaald op degene die onrechtmatig (frauduleus) heeft gehandeld bij de kandi‐
daatstelling voor de aanvankelijk gehouden verkiezingen.52 De rechtbank had de
vordering tot schadevergoeding toegewezen en had aan deze beslissingen onder
andere een excuusbrief, die was geschreven door de vermeende schadeveroor‐
zaker, ten grondslag gelegd. In hoger beroep werd betoogd dat de rechtbank die
brief niet tot de vaststaande feiten had mogen rekenen. Het hof ging hier niet in
mee en overwoog:
“Tussen partijen staat vast dat [appellant] de betreffende brief heeft geschreven. Deze brief dient in de
beoordeling te worden betrokken. [appellant] heeft verder ook geen gegronde reden aangevoerd waarom
deze brief buiten beschouwing gelaten zou moeten worden.”53

Eiser in cassatie (de vermeende schadeveroorzaker) klaagt dat dit oordeel rechtens
onjuist is. Daartoe stelt hij dat hij in hoger beroep had aangegeven dat hij niet wil
worden ‘opgehangen’ aan de door hem verzonden brief indien deze op zichzelf
wordt beschouwd.54 Eiser had daarnaast in de procedure bij het hof gesteld dat
zijn brief niet was ingericht of bestemd om civielrechtelijke aansprakelijkheid te
erkennen of te aanvaarden. Uitlatingen van een niet-juridisch onderlegd persoon
over juridische kwalificaties nopen volgens hem ertoe, de betrokkene tegen zich‐
zelf te beschermen.

50.
51.
52.
53.
54.

Zie Rb. Noord-Holland 29 januari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:996; Hof ’s-Hertogenbosch
9 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:391.
Dit sluit ook aan bij de vrije bewijsleer zoals neergelegd in art. 152 Rv. Deze brengt mee dat bewijs
in beginsel kan worden geleverd door alle middelen.
Hof Amsterdam 19 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3876.
Hof Amsterdam 19 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3876, r.o. 2.1.
Hof Amsterdam 19 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3876, r.o. 3.6.
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De Hoge Raad verwerpt het beroep op grond van art. 81 RO.55 Ook A-G Lange‐
meijer gaat niet mee met het cassatiemiddel en acht het oordeel dat de inhoud van
deze brief in de beoordeling moet worden betrokken, ook indien dit wordt
beschouwd in het licht van de door eiser in appel ingenomen standpunten, niet
onbegrijpelijk.56 Daar voegt hij nog aan toe dat de vraag hoe deze brief moet
worden gewaardeerd van feitelijke aard is, en om die reden niet kan worden
getoetst in cassatie. Evenwel wordt duidelijk dat hij – evenals het hof – geen reden
ziet om een dergelijke excuusbrief uit te sluiten als bewijsmiddel.
5.2.2

Erkenning van feiten door het aanbieden van excuses in rechte

Afzonderlijke behandeling verdient de gerechtelijke erkentenis. Er is sprake van
een gerechtelijke erkentenis wanneer in een aanhangig geding door een partij uit‐
drukkelijk de waarheid van een of meer stellingen van de wederpartij wordt
erkend (art. 154 Rv).57 De erkenning in rechte wordt beschouwd als een vorm van
niet-betwisting zoals genoemd in art. 149 lid 1 Rv als gevolg waarvan de erkende
stellingen door de rechter als vaststaand worden aangenomen en bewijslevering in
beginsel overbodig wordt.58 De gevolgen van een erkenning in rechte zijn evenwel
groter dan bij een niet-betwisting. Op een gerechtelijke erkentenis kan niet worden
teruggekomen, ook niet in latere instanties.59 Hierin komt het beslissende karakter
van de gerechtelijke erkenning tot uitdrukking. De partij die de erkenning in rechte
doet, beëindigt ten aanzien van hetgeen zij erkent de rechtsstrijd met als gevolg dat
de rechter hetgeen is erkend als grondslag voor zijn beslissing moet aanvaarden.60
55.
56.
57.

58.

59.

60.

HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:757.
Concl. A-G Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2016:110, bij HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:757, r.o.
2.1.
Het gebruik van de term ‘stellingen’ suggereert dat art. 154 Rv alleen betrekking heeft op de
erkenning van door de wederpartij gestelde feiten. Het artikel ziet echter ook op de daaruit voort‐
vloeiende rechtsgevolgen waarop de wederpartij zich beroept. Naast het erkennen van zuiver fei‐
telijke stellingen kan de verweerder dus de gehele eis erkennen en een eiser een zelfstandig ver‐
weer van verweerder en op grond daarvan (een deel van) de eis laten vallen. Zie hierover Asser
Procesrecht/Asser 3 2017/109.
Dit vloeit voort uit de algemene regels van stelplicht en bewijs zoals neergelegd in art. 149 lid 1
Rv. De nuancering dat bewijslevering ‘in beginsel’ overbodig is dient gemaakt te worden aange‐
zien de rechter ingevolge datzelfde artikel de bevoegdheid heeft, ook zonder dat stellingen door
de wederpartij zijn betwist, bewijs te verlangen indien de aanvaarding van die stellingen zou
leiden tot rechtgevolgen die niet ter vrije bepaling van partijen staan. Hoewel dit voorbehoud niet
uitdrukkelijk is opgenomen in art. 154 Rv wordt wel aangenomen dat het ook hier van toepassing
is, zie daarover Asser Procesrecht/Asser 3 2017/117.
Dit behoudens de zeer beperkte gronden waarop de erkenning ingevolge art. 154 lid 2 Rv kan
worden herroepen. De gerechtelijke erkentenis moet worden onderscheiden van een stilzwij‐
gende niet-betwisting (zoals het niet voeren van een verweer) en een referte (een zich refereren
aan het oordeel van de rechter). In die gevallen is het wel mogelijk hierop terug te komen al dan
niet in een volgende instantie. Zie over dat laatste uitgebreid Snijders, Klaassen & Meijer 2017, nr.
144.
Zie over het rechtskarakter van de gerechtelijke erkentenis Asser Procesrecht/Asser 3 2017/113.
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Daarbij is het onverschillig of het erkende al dan niet strookt met de materiële
waarheid.61 De gerechtelijke erkentenis kan om die reden ook niet worden gelijk‐
gesteld met de hierboven besproken bewijsmiddelen aangezien zij niet bewijst
maar bewijs juist overbodig maakt. De erkenning moet, wil zij als gerechtelijk
kunnen worden aangemerkt, door of namens een partij in de procedure zijn
gedaan.62 Er zijn verschillende wijzen denkbaar waarop dit kan geschieden zoals
in de gewisselde schriftelijke stukken maar ook tijdens een mondelinge behan‐
deling van de zaak.63 Daarnaast is er de mogelijkheid om een buitengerechtelijke
erkentenis om te zetten in een gerechtelijke erkentenis door een procespartij als
getuige te horen.64
Kan tijdens een procedure aangeboden excuses een gerechtelijke erkentenis
inhouden? Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat deze vraag bevestigend moet
worden beantwoord wanneer met het aanbieden van excuses voldoende uitdruk‐
kelijk en ondubbelzinnig de waarheid van een of meer stellingen van de wederpar‐
tij wordt erkend. Er zijn twee uitspraken gevonden waarin het aanbieden van
excuses een gerechtelijke erkentenis impliceren.
De eerste zaak betreft een procedure tussen een kerkparochie en een woning‐
corporatie. Hierbij ging het om de vraag of de laatste met de bouw van een par‐
keerplaats en een scheidsmuur horende bij een appartementencomplex inbreuk
heeft gemaakt op het eigendomsrecht en erfdienstbaarheid van de parochie.65 De
woningcorporatie verwijst in de procedure naar excuses die eerder door de
woningcorporatie waren aangeboden voor het overschrijden van de erfgrens bij de
bouw van de parkeerplaats en de scheidsmuur.66 Hieruit concludeert de rechter
dat de woningcorporatie niet betwist dat een gedeelte van het parkeerterrein is
aangelegd op het perceel van de parochie en dat de scheidsmuur gedeeltelijk op de
grond van de parochie staat. De woningcorporatie erkent daarmee dat zij met die
grensoverschrijding het eigendomsrecht van de parochie schendt en daarmee
61.

62.
63.
64.
65.
66.

In de parlementaire geschiedenis en de rechtspraak van de Hoge Raad wordt benadrukt dat de
erkenning uitdrukkelijk en ondubbelzinnig betrekking moet hebben op de waarheid van de
betrokken stellingen (Parlementaire Geschiedenis nieuw bewijsrecht, p. 114; HR 17 februari 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU4616, NJ 2006/156 (Life Fit/Fridt)). Dit heeft te maken met de verstrekkende
gevolgen.
Een gerechtelijke erkentenis geldt slechts als zodanig in het aanhangige geding waarin zij is afge‐
legd. Erkentenissen afgelegd in een ander geding gelden als buitenrechtelijk; de rechter kan hier‐
aan vrij bewijs ontlenen.
Zie over hoe en waar de gerechtelijke erkentenis wordt afgelegd de Groene Serie Burgerlijke
Rechtsvordering bij art. 154, aant. 5.
Zie Beenders, in: T&C Burgerlijke Rechtsvordering art. 154, aant. 2 (online, bijgewerkt 1 januari
2019).
Rb. Arnhem 10 juli 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AY7441.
Volgens Rb. Arnhem 10 juli 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AY7441, r.o. 4.2, staat in de pleitnotities
van de raadsman van de woningcorporatie te lezen: “De gewraakte overschrijding van de erf‐
grens met het straatwerk en één van de scheidsmuren zonder (voldoende) overleg met de paro‐
chie kan natuurlijk niet en [verweerder] heeft daarvoor onlangs haar excuses aan de parochie aan‐
geboden.”
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onrechtmatig jegens de parochie handel en als gevolg waarvan het gedeelte van de
vordering dat daarop ziet wordt toegewezen, aldus de rechtbank.
De tweede zaak betreft een hoger beroep waarin het hof diende te beoordelen
of een geleverd mestbassin kon worden gekwalificeerd als een gebrekkig pro‐
duct.67 Ter comparitie had de leverancier verklaard dat hij oorspronkelijk een
ander bassin had geadviseerd. Toen bleek dat het oorspronkelijk geadviseerde bas‐
sin voor de afnemer zou leiden tot financiële problemen en in strijd bleek te zijn
met het bestemmingsplan had hij echter alsnog het onderhavige bassin geadvi‐
seerd. Hij gaf aan dat hij daarvan nu spijt had. Op basis van deze spijtbetuiging tij‐
dens de zitting, tezamen met enkele andere verklaringen van de leverancier, over‐
woog het hof dat partijen het erover eens waren dat het door de leverancier gele‐
verde mestbassin niet geschikt was voor het bedrijf van de afnemer. Hiermee
stond, aldus het hof, genoegzaam vast dat de afnemer een non-conform product
had geleverd.

5.3

Aanbieden van excuses en het erkennen van aansprakelijkheid

Specifiek voor het aansprakelijkheidsrecht is het van belang om het erkennen van
feiten te onderscheiden van het erkennen van aansprakelijkheid. Bij het aansprake‐
lijkheidsoordeel gaat het immers om een juridische kwalificatie. In een procedure
zal de rechter, aan de hand van alle feiten die in de procedure zijn komen vast te
staan, moeten beoordelen of voldaan is aan de in wet gestelde vereisten voor aan‐
sprakelijkheid. Op het eerste gezicht lijkt het dus niet aan de procespartijen zelf om
vast te stellen of er sprake is van aansprakelijkheid. De wilsvertrouwensleer brengt
echter met zich mee dat verklaringen van procespartijen onder omstandigheden
toch een erkenning van aansprakelijkheid kunnen inhouden. Deze leer impliceert
dat het bij de uitleg van dergelijke verklaringen bepalend is of de benadeelde de
verklaring heeft opgevat en in de gegeven omstandigheden heeft mogen opvatten
als een erkenning van aansprakelijkheid.68
In de literatuur is gediscussieerd over de vraag of deze toepassing van de wils‐
vertrouwensleer kan meebrengen dat excuses kunnen gelden als een erkenning
van aansprakelijkheid.69 Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de ontvanger van
de excuses erop mag vertrouwen dat de excuses strekken tot een erkenning van
aansprakelijkheid. De toepassing van de wilsvertrouwensleer zou dan meebrengen
dat de wil van de schadeveroorzaker wordt vervangen door het bij de benadeelde
opgewekte vertrouwen. Dat zou betekenen dat excuses onder omstandigheden
kunnen gelden als een erkenning van aansprakelijkheid, ook al is dat door de aan‐
bieder niet zo bedoeld. De gevolgen van een gedane erkenning van aansprakelijk‐
67.
68.
69.

Hof Leeuwarden 20 juli 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1832.
Zie HR 27 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4799, NJ 1984/789; HR 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:
1992:ZC0470, NJ 1992/606 en HR 19 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8270, NJ 2003/619.
Zie hierover uitgebreid paragraaf 3.2.
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heid zijn groot. Door een enkele verklaring (in dit geval het aanbieden van excu‐
ses) komt aansprakelijkheid vast te staan.
Er is gezocht naar uitspraken waarin de rechter zich buigt over de vraag of de
excuses van de schadeveroorzaker een erkenning van aansprakelijkheid inhouden.
Hiervan zijn in totaal zeven uitspraken gevonden.70 Daarnaast zijn nog vier uit‐
spraken gevonden waarin weliswaar niet de vraag aan bod komt of de aangeboden
excuses een erkenning van aansprakelijkheid inhouden, maar waarin wel wordt
beoordeeld of de aangeboden excuses een erkenning inhouden van een andere
juridische kwalificatie. Ik bespreek in paragraaf 5.3.1 de uitspraken waarin wordt
geoordeeld dat de aangeboden excuses wel een erkenning van aansprakelijkheid of
een andere juridische kwalificatie impliceren. In paragraaf 5.3.2 bespreek ik
vervolgens de uitspraken waarin wordt geoordeeld dat de aangeboden excuses
geen erkenning van aansprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie impli‐
ceren. Ik sluit af met een tussenconclusie in paragraaf 5.3.3.
5.3.1

Excuses impliceren een erkenning van aansprakelijkheid of een andere
juridische kwalificatie

In de jurisprudentieanalyse is gezocht naar uitspraken waarin de rechter oordeelt
dat door de schadeveroorzaker aangeboden excuses een erkenning van aan‐
sprakelijkheid inhouden. Hiervan zijn geen voorbeelden gevonden. Wel is er een
uitspraak gevonden waarin werd geoordeeld dat een pensioenaanbieder met het
versturen van een excuusbrief had erkend dat een pensioengerechtigde aanspraak
had op een (naar wat achteraf bleek een te hoge) pensioenuitkering. Het ging hier
dus niet om een erkenning van aansprakelijkheid, maar om een erkenning van een
pensioenaanspraak. De uitspraak illustreert echter wel dat de toepassing van de
wilsvertrouwensleer met zich mee kan brengen dat met het aanbieden van excuses
bepaalde rechtsgevolgen in het leven kunnen worden geroepen. Ik bespreek deze
uitspraak in paragraaf 5.3.1.1. Daarnaast is er een niet-gepubliceerde uitspraak
gevonden waarnaar in de literatuur regelmatig wordt verwezen. Hierin wordt
geoordeeld dat een letselschadebureau door middel van het versturen van een
brief, waarin excuses werden aangeboden, had erkend dat er sprake was van een
beroepsfout. Aangezien het een niet gepubliceerde uitspraak betreft is deze niet
naar boven gekomen in de jurisprudentieanalyse. Volledigheidshalve bespreek ik
deze uitspraak in paragraaf 5.3.1.2.

70.

Hieronder valt niet Rb. Zeeland-West-Brabant 17 juni 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:4010. De
rechter gaat hier niet in op de vraag of excuses moeten worden gekwalificeerd als een erkenning
aangezien de rechtsvordering ten tijde van het versturen van de brief waarin excuses waren aan‐
geboden al vele jaren was verjaard. Eén van de gevonden uitspraken betreft een niet gepubli‐
ceerde uitspraak, die aan licht is gekomen doordat in de literatuur regelmatig naar deze uitspraak
wordt verwezen.
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5.3.1.1
Erkenning pensioenaanspraak
In de eerste zaak ging het niet om een erkenning van aansprakelijkheid, maar werd
er wel een aanspraak in het leven geroepen die niet zou hebben bestaan zonder het
versturen van een excuusbrief.71 In deze zaak had de eiser pensioen opgebouwd bij
de gedaagde en ontving hij een half jaar voor pensionering bericht over de hoogte
van zijn pensioen. Een maand later werd dit bericht, onder aanbieden van ‘welge‐
meende excuses’, gecorrigeerd en werd een hoger bedrag aan ouderdomspensioen
toegezegd.72 Later ontdekte de gedaagde dat een fout was gemaakt en dientenge‐
volge werd de uitkering op grond van een nieuwe berekening verlaagd. De eiser
maakte vervolgens aanspraak op de uitkering conform de eerdere toezegging en
beriep zich op het standpunt dat hij er gerechtvaardigd op had mogen vertrouwen
dat hij voor de rest van zijn leven aanspraak kon maken op het in de excuusbrief
toegezegde ouderdomspensioen. Toepassing van de wilsvertrouwensleer zou dan
meebrengen dat hij recht heeft op betaling van de toegezegde hogere uitkering,
ook al staat inmiddels vast dat de daaraan ten grondslag liggende berekening niet
juist was. Ter beoordeling van de vordering stelt de kantonrechter voorop dat:
“Gelet op deze vergaande gevolgen mag niet al te snel mag worden aangenomen dat er inderdaad sprake
is van gerechtvaardigd vertrouwen, maar dient voldaan te zijn aan strenge eisen.”

Gezien de bijzondere omstandigheden van het geval komt de kantonrechter echter
toch tot de conclusie dat eiser zich kan beroepen op het gerechtvaardigd
vertrouwen dat bij hem door die omstandigheden is ontstaan. De kantonrechter
stelt hierbij voorop dat de pensioenaanbieder moet worden beschouwd als een
professionele partij, die over de noodzakelijke kennis en hulpmiddelen beschikt
om uit te rekenen op welk bedrag aan ouderdomspensioen de eiser recht had, ter‐
wijl de eiser zelf hierover geen beschikking had. Gelet op dit verschil in deskundig‐
heid kan niet te snel worden aangenomen dat een pensioengerechtigde zelf kan en
moet begrijpen dat de hem toegezegde uitkering te hoog is. De kantonrechter ver‐
volgt dat de pensioenaanbieder zich als deskundig te achten partij diverse keren
heeft uitgelaten over de hoogte van het ouderdomspensioen van eiser. Dit in de
eerste instantie in de gestuurde excuusbrief:
“Nadat zij in de eerste brief van 21 mei 2007 (rechtsoverweging 2.2.) het (achteraf juiste) ouderdomspen‐
sioen aan [eisende partij] had meegedeeld, heeft zij kort daarna, onder uitspreken van excuses, bij brief
van 27 juni 2007 meegedeeld dat die eerste brief op een fout berustte en dat [eisende partij] recht had op

71.
72.

Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240.
Zie Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, r.o. 2.3: “Onlangs heeft u van PSL
een pensioenaanvraag ontvangen, waarin de hoogte van uw ouderdomspensioen werd vermeld.
Echter hebben wij geconstateerd dat uw pensioen niet correct door ons systeem is berekend,
waarvoor onze welgemeende excuses. Uw ouderdomspensioen is niet € 22.387,17,- op jaarbasis,
maar € 39.524,15,- op jaarbasis (…).”
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een hogere uitkering. [eisende partij] mocht er, als niet deskundig te achten wederpartij – vanuit gaan dat
PSL de mededeling in deze brief zorgvuldig had gecontroleerd. Een dergelijke brief wordt immers overdui‐
delijk niet geautomatiseerd aangemaakt, maar bewust geschreven.”73

Als het alleen bij deze brief was gebleven, dan had de pensioenaanbieder haar fout
wellicht nog zonder voor haar nadelige gevolgen kunnen herstellen, aldus de kan‐
tonrechter.74 De juistheid van de in de brief gedane toezegging werd echter ook
nog eens tot tweemaal toe telefonisch bevestigd en de pensioenaanbieder betaalde
dit pensioen vervolgens 29 maanden lang uit. Uit deze gang van zaken concludeert
de kantonrechter dat de pensioenaanbieder onvoldoende zorgvuldigheid heeft
betracht door er niet voor te zorgen dat er controlemomenten waren waarop de
juistheid van het door haar toegekende ouderdomspensioen werd geverifieerd.
Omdat de eiser er wel van uit mocht gaan dat deze zorgvuldigheid zou worden
betracht mocht hij er, gelet op bovenstaande omstandigheden, op vertrouwen dat
de mededelingen van de pensioenaanbieder correct waren. Concluderend komt de
kantonrechter tot het oordeel dat de eiser gerechtvaardigd heeft vertrouwd (in de
zin van het bepaalde in art. 3:35 BW) op de mededelingen van de pensioenaanbie‐
der terzake de hoogte van zijn pensioen en dat de pensioenaanbieder die toezeg‐
gingen gestand moet doen.
Deze uitspraak laat zien dat, gelet op de vergaande gevolgen, niet al te snel mag
worden aangenomen dat er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen dat met
aangeboden excuses een pensioenaanvraag is erkend. Verder wordt in deze
uitspraak weliswaar gerechtvaardigd vertrouwen aangenomen, maar het wordt
wel duidelijk dat dit vertrouwen niet enkel gebaseerd is op de aangeboden excu‐
ses. Hierbij was namelijk mede van belang dat de juistheid van de in de excuus‐
brief gedane toezegging verschillende keren was bevestigd en dat vervolgens ook
daarnaar was gehandeld. Daarnaast valt op dat de rechter bij de beoordeling van
de waarde die aan de excuusbrief mag worden gegeven, betekenis toekent aan het
feit dat de brief bewust is geschreven en niet geautomatiseerd is opgemaakt. Het‐
zelfde geldt voor het feit dat de brief is opgesteld door een deskundige partij.
Onder deze omstandigheden mag eerder worden aangenomen dat hetgeen in de
brief wordt geschreven ook juist is en dat de brief zorgvuldig is opgesteld.
5.3.1.2
Erkenning beroepsfout
Volledigheidshalve dient hier een uitspraak te worden besproken waarnaar in de
literatuur regelmatig wordt verwezen. Aangezien het een niet-gepubliceerde
uitspraak betreft, is deze niet naar boven gekomen in de jurisprudentieanalyse. In
deze zaak kwam een letselschadebureau met een werknemer overeen om de
schade die was geleden als gevolg van een door een beroepsziekte ontstane

73.
74.

Zie Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, r.o. 3.3.2.
Zie Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, r.o. 3.3.3.
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arbeidsongeschiktheid te verhalen op diens werkgever.75 Het letselschadebureau
liet echter na de verjaring tijdig te stuiten en stuurde vervolgens een brief naar de
werknemer waarin – onder meer – excuses werden aangeboden.76 De rechtbank
oordeelt dat deze brief door de werknemer in redelijkheid als een erkenning van
een beroepsfout door het letselschadebureau kon worden opgevat. Beslissend
werd daartoe geacht het ontbreken van een betwisting van de verjaring in de brief,
de verdere in die brief gekozen bewoordingen in hun onderlinge verband en
samenhang beschouwd en de juridische deskundigheid van het letselschadebu‐
reau. Het betreft hier een toepassing van de wilsvertrouwensleer waarbij de per‐
ceptie van de werknemer voorop wordt gesteld. Er wordt echter wel duidelijk dat
het gerechtvaardigd vertrouwen van de werknemer dat er daadwerkelijk aanspra‐
kelijk is erkend, niet enkel gebaseerd is op de in de brief aangeboden excuses. De
rechter acht immers mede de verdere in die brief gekozen bewoordingen in hun
onderlinge verband en samenhang beschouwd beslissend. Hiermee wordt
duidelijk dat de excuses niet op zichzelf worden beoordeeld, maar in samenhang
met de in rest van de brief gekozen bewoordingen. Daarnaast is volgens de rechter
van belang dat het letselschadebureau juridisch deskundig is. Dit zou erop kunnen
wijzen dat wanneer excuses door een juridisch deskundige worden aangeboden er
door de ontvanger ervan meer waarde aan mag worden gehecht, en aldus eerder
mogen worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid.
5.3.2

Excuses impliceren geen erkenning van aansprakelijkheid of een andere
juridische kwalificatie

Er zijn in totaal zes uitspraken gevonden waarin de rechter oordeelt de door de
schadeveroorzaker aangeboden excuses geen erkenning van aansprakelijkheid
inhouden. Daarnaast zijn er nog drie uitspraken gevonden waarin wordt geoor‐
deeld dat de door een partij aangeboden excuses geen erkenning van een andere
juridische kwalificatie inhouden. Het oordeel dat de aangeboden excuses geen
erkenning inhouden wordt in de meeste zaken (in acht gevallen) onderbouwd met
de overweging dat met het aanbieden van excuses geen verantwoordelijkheid is
genomen voor het vermeende foutieve handelen. In deze gevallen worden wel
excuses aangeboden, maar hiermee worden geen feiten erkend die ertoe leiden dat
er sprake is van verwijtbaar handelen in juridische zin. In dergelijke gevallen blijkt
de ontvanger van de excuses er niet op te mogen vertrouwen dat met het aanbie‐
den van excuses aansprakelijkheid is erkend. Ik bespreek deze categorie uitspraken
75.

76.

Rb. Assen 1 februari 2006, niet gepubliceerd. Een beschrijving van deze zaak is terug te vinden in
de uitspraak Hof Amsterdam 22 maart 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1733, JA 2011/152, m.nt.
A.E. Krispijn waar het letselschadebureau en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar tegen‐
over elkaar staan in een vrijwaringsprocedure en in Hoogenboezem & Hees 2014.
Deze excuses werden als volgt geformuleerd: “Ik betreur dit ten zeerste nu dit betekent dat het er
alle schijn van heeft dat Bureau Pals c.q. de heer [Y] in dezen tekort is geschoten en daarvoor aan‐
sprakelijk zal zijn.”
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in paragraaf 5.3.2.1. In de twee resterende uitspraken lijken het aanbieden van
excuses en het erkennen van aansprakelijkheid van elkaar te worden gescheiden.
Daartoe wordt overwogen dat de excuses in deze gevallen enkel dienen te worden
opgevat als een immateriële tegemoetkoming en niet als een erkenning van aan‐
sprakelijkheid. Ik bespreek deze uitspraken in paragraaf 5.3.2.2.
5.3.2.1

Met het aanbieden van excuses wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor
het vermeende foutieve handelen
Uit de geanalyseerde rechtspraak blijkt dat de ontvanger van excuses deze in ieder
geval niet mogen begrijpen als een erkenning van aansprakelijkheid (of een andere
juridische kwalificatie), in die gevallen waarin de aanbieder met de excuses geen
verantwoordelijkheid neemt voor het vermeende foutieve handelen.77 Een illustra‐
tief voorbeeld hiervan is een zaak waarin de vraag centraal stond of er tussen
procespartijen een koopovereenkomst tot stand was gekomen ten aanzien van een
door gedaagde op Marktplaats aangeboden speedboot.78 De kantonrechter oor‐
deelt op basis van de e-mailwisseling en WhatsApp-conversatie die tussen partijen
heeft plaatsgevonden dat dit inderdaad het geval is. Gedaagde voert als verweer
dat eiser hem na het bereiken van overeenstemming over de koopsom zou hebben
bedreigd, en dat om die reden van hem niet meer kon worden verwacht dat hij de
verplichtingen uit de koopovereenkomst zou nakomen. Ter onderbouwing van
deze stelling wijst gedaagde op een e-mail van eiser waarin excuses worden aange‐
boden:
"Het is absoluut niet de bedoeling om te dreigen (als dat zo voelt excuus) ik wil alleen duidelijk maken dat
je niet zomaar eenzijdig een overeenkomst kunnen beëindigen. Daarom heb ik al een aantal malen
gevraagd of je me even wilt bellen. Dus als je dat a.u.b. kunt doen graag dan kunnen we er over pra‐
ten."79

Volgens de kantonrechter heeft de gedaagde de aard en ernst van de bedreigingen
hiermee echter onvoldoende feitelijk onderbouwd:
“De enkele omstandigheid dat [eiser] excuus maakt voor het geval [gedaagde] zich bedreigd heeft gevoeld
houdt geen erkenning van bedreiging in.”80

Uit het voorgaande volgt dat de gedaagde zich niet op de door hem gestelde
bedreiging kan beroepen. Met de aangeboden excuses had de eiser immers geen
77.

78.
79.
80.

Zie naast de in deze paragraaf besproken voorbeelden: Rb. Zutphen 14 januari 2009,
ECLI:NL:RBZUT:2009:BH2385; Rb. Midden-Nederland 16 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:
2017:4114; Rb. Den Haag 27 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4259; Hof ’s-Hertogenbosch
8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1989.
Rb. Midden-Nederland 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6696.
Rb. Midden-Nederland 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6696, r.o. 2.11.
Rb. Midden-Nederland 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6696, r.o. 4.3.
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verantwoordelijkheid genomen voor de bedreiging. Hij had hierin enkel excuses
aangeboden voor het geval de gedaagde zich bedreigd had gevoeld. Dit leidt in
deze zaak tot het oordeel dat de gedaagde jegens de eiser is tekortgeschoten in de
nakoming van de koopovereenkomst en dat deze tekortkoming hem kan worden
toegerekend.
Een tweede voorbeeld betreft een zaak waarin een in Nederland gevestigde
onderneming (eiseres) aan een Canadese handelspartner (PPW) een partij
gedroogde papavers had verkocht.81 Op basis van een tussen eiseres en UPS geslo‐
ten vervoersovereenkomst is een container met daarin de partij gedroogde papa‐
vers per schip vervoerd naar Canada. Eiseres en PPW waren betalingscondities
overeengekomen inhoudende dat PPW een document dat nodig was om de lading
in ontvangst te nemen (het originele cognossement), slechts tegen betaling van de
koopprijs zou ontvangen. Bij aflevering van de container in Vancouver bleek PPW
niet in het bezit te zijn van het cognossement. Ondanks dit feit was de container
door de handelspartner van UPS toch aan PPW afgegeven.82 PPW had de factuur
van eiseres vervolgens onbetaald gelaten. Eiseres had UPS aansprakelijk gesteld
voor de door haar geleden schade. Hiertoe stelde zij onder meer dat UPS in een
brief aansprakelijkheid had erkend. In deze brief was de volgende passage opgeno‐
men:
“Attached the Letter of Indemnity signed by the consignee. Our sincere apologies this should not have
happened. Procedures have not been followed. We kindly ask you to contact the consignee and push them
to pay. If no success you can file a claim for the damage with us. As the incident occurred in Canada the
claim should be filed there.”83

Over de vraag of UPS hiermee aansprakelijkheid had erkend oordeelt de rechtbank
als volgt:
“UPS schrijft daarin niet dat zijzelf een fout heeft gemaakt, zij verwijst naar informatie van ‘our Cana‐
dian colleagues’, biedt haar verontschuldigingen aan voor wat er gebeurd is (‘Our sincere apologies this
should not have happened’), deelt mede dat voorschriften niet zijn opgevolgd (‘Procedures have not been
followed’), verzoekt om PPW tot betaling aan te sporen (‘We kindly ask you to contact the consignee and
push them to pay’) en deelt mede dat, indien PPW niet toe (sic) betaling overgaat, een vordering tot
schadevergoeding kan worden ingediend ‘with us’ en ‘in Canada’ (‘If no success you can file a claim for
the damage with us. As the incident occurred in Canada the claim should be filed there’). Alleen het aan‐
bieden van verontschuldigingen en de mededeling dat een ‘claim for the damage with us’ kan worden
ingediend duiden op betrokkenheid van UPS zelf, de overige mededelingen duiden erop dat niet UPS
maar een ander (binnen de UPS groep van vennootschappen) betrokken is. Bij afweging van een en ander
81.
82.
83.

Rb. Rotterdam 13 mei 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2081.
Deze afgifte geschiedde nadat door PPW een “letter of indemnity for lost original bills of lading”
was getekend.
Rb. Rotterdam 13 mei 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2081, r.o. 5.14.
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oordeelt de rechtbank dat de verwijzingen naar een ander (binnen de UPS groep van vennootschappen)
overwegend zijn, met name wegens de laatste zin van het bericht.”84

Daarmee komt de rechtbank tot de conclusie dat UPS met het e-mailbericht geen
aansprakelijkheid voor de schade heeft erkend. Met het e-mailbericht is aldus geen
aansprakelijkheid geschapen, zodat enkel het e-mailbericht de vordering niet kan
dragen. Deze uitspraak laat (evenals de in de vorige paragraaf besproken uitspraak
over het letselschadebureau) zien dat in een brief aangeboden excuses niet op zich‐
zelf moeten worden beoordeeld maar in samenhang met de in rest van de brief
opgenomen passages. De rechter ontleedt en weegt de verschillende gebruikte zin‐
nen en bewoordingen. Hierbij wordt benoemd dat alleen het aanbieden van ver‐
ontschuldigingen en de mededeling dat een “claim for the damage with us” kan
worden ingediend duiden op betrokkenheid van gedaagde. In de overige medede‐
lingen wordt de verantwoordelijkheid echter afgeschoven op de Canadese han‐
delspartner. Vervolgens wordt een afweging gemaakt waarbij tot het oordeel
wordt gekomen dat de verwijzingen naar ‘een ander’ zwaarder wegen, als gevolg
waarvan de brief niet mag worden opgevat als een erkenning van aansprakelijk‐
heid. De uitspraak laat zien dat de mate waarin de aanbieder van excuses zelf
verantwoordelijkheid neemt van belang kan zijn bij de vraag of die excuses mogen
worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid. Wanneer – zoals in dit
geval – excuses worden aangeboden maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid
wordt neergelegd bij een derde, mogen de excuses niet worden opgevat als een
erkenning van aansprakelijkheid.
Voorts wordt gewezen op een zaak waarin kredietverlener Laser een achterstal‐
lige betaling had gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).85 De kredietne‐
mer stelde Laser aansprakelijk en stelde zich daarbij op het standpunt dat deze
BKR registratie onterecht was en dat hij hierdoor nadeel had ondervonden omdat
hij niet langer de door hem verzochte hypotheekvorm kon afsluiten. Hij stelde dat
Laser deze aansprakelijkheid reeds had erkend door per brief aan de kredietnemer
te laten weten dat zij de registratie had laten verwijderen, onder aanbieding van
excuses voor het ongemak:
"Hierbij bevestigen wij dat wij per direct de achterstandscodering en herstelcodering bij het Bureau Kre‐
diet Registratie (BKR) te Tiel hebben laten verwijderen. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Deze wijziging is op korte termijn zichtbaar bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel."86

Volgens het hof kan deze brief evenwel niet worden opgevat als een erkenning dat
er sprake was van een onterechte registratie:

84.
85.
86.

Rb. Rotterdam 13 mei 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2081, r.o. 5.14.
Hof ’s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5332.
Hof ’s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5332, r.o. 3.1.13.
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“Uit de brief van 20 oktober 2010 als hierboven genoemd kan, naar het oordeel van het hof, geen onvoor‐
waardelijke erkenning van onterechte registratie worden afgeleid, of de excuses nu voor het ongemak echt
gemeend of slechts geautomatiseerd zijn aangeboden.”87

Hoewel het hof niet toelicht waarom de brief niet leidt tot een erkenning, is het
duidelijk dat met de betreffende excuusbrief geen verantwoordelijkheid wordt
genomen voor een onterechte registratie. Er wordt immers enkel vermeld dat Laser
de BKR registratie heeft laten verwijderen, zonder dat daarmee wordt ingegaan op
de vraag of deze registratie in eerste instantie terecht was. Laser bepleit overigens
in haar verweer dat het hier slechts ging om “geautomatiseerd opgemaakte excu‐
ses voor ongemak” die geen erkenning inhouden. Of de excuses voor het ongemak
echt gemeend of slechts geautomatiseerd zijn aangeboden maakt hier volgens het
hof echter geen verschil. De bewoordingen van de brief brengen immers mee dat
deze überhaupt niet kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid.
5.3.2.2

De aangeboden excuses dienen enkel te worden opgevat als een immateriële
tegemoetkoming
Er zijn twee uitspraken gevonden waarin het aanbieden van excuses en het erken‐
nen van aansprakelijkheid van elkaar worden gescheiden. In het eerste geval werd
door de Rechtbank Den Haag geoordeeld over een verzoek tot het gelasten van een
voorlopig deskundigenonderzoek in een procedure waarin een ziekenhuis door
een patiënte aansprakelijk werd gesteld voor een medische fout.88 De patiënte ver‐
zette zich tegen dit verzoek stellende dat reeds aan de vereisten voor civielrechte‐
lijke aansprakelijkheid was voldaan onder andere op basis van een door de raad
van bestuur van het ziekenhuis verzonden brief waarin werd erkend dat door de
betrokken artsen onzorgvuldig is gehandeld en waarin excuses werden aangebo‐
den.89 De rechter oordeelt dat de brief van de raad van bestuur geen erkenning van
aansprakelijkheid inhoudt:
“Evenmin houdt de brief van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis een erkenning van aansprakelijk‐
heid in. In die brief wordt slechts erkend dat onzorgvuldig door de betrokken artsen is gehandeld. Het
maken van verontschuldigingen door een ziekenhuis wordt door patiënten als heel belangrijk ervaren en
dient strikt te worden gescheiden van het erkennen van aansprakelijkheid, omdat ziekenhuizen anders
deze voor patiënten zo belangrijke verontschuldigingen achterwege zullen laten. De strekking van de brief
van de Raad van Bestuur is duidelijk gericht op het maken van verontschuldigingen en niet het erkennen
van aansprakelijkheid.”90

87.
88.
89.
90.

Hof ’s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5332, r.o. 3.6.4.
Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540.
Hoe deze excuses waren geformuleerd werd uit het vonnis niet duidelijk.
Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540, r.o. 4.3.
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De rechtbank oordeelt hier dat het maken van verontschuldigingen strikt dient te
worden gescheiden van het erkennen van aansprakelijkheid. Ter onderbouwing
van dit oordeel wordt erop gewezen dat patiënten verontschuldigingen door een
ziekenhuis als heel belangrijk ervaren. Indien het aanbieden van excuses niet strikt
zou worden gescheiden van het erkennen van aansprakelijkheid zullen ziekenhui‐
zen de voor patiënten zo belangrijke verontschuldigingen achterwege laten, aldus
de rechtbank. Daarnaast wordt ook verwezen naar de strekking van de brief. Deze
is volgens de rechtbank duidelijk gericht op het maken van verontschuldigingen
en niet op het erkennen van aansprakelijkheid. Uit het voorgaande leid ik af dat de
patiënte de excuses van het ziekenhuis niet had mogen begrijpen als een erkenning
van aansprakelijkheid, maar enkel als een immateriële tegemoetkoming. Deze
immateriële tegemoetkoming is er in gelegen dat het ziekenhuis de patiënte erkent
in hetgeen haar is overkomen en hiervoor verontschuldigingen heeft aangeboden,
zonder hiermee aansprakelijkheid te erkennen.
In het tweede geval ging het om een zaak waarin de ouders van drie uit huis
geplaatste minderjarige kinderen een verklaring voor recht hadden gevorderd, dat
bij deze uithuisplaatsing door de staat jegens hen onrechtmatig was gehandeld.91
In een eerder stadium was naar aanleiding van een rapport van de Nationale
ombudsman door een lid van de landelijke directie van de Raad voor de Kinderbe‐
scherming een brief verstuurd aan de ouders waarin – onder meer – excuses wer‐
den aangeboden:
“Ik heb uit het rapport van de Nationale ombudsman begrepen dat de Raad het op veel punten niet goed
heeft gedaan, en achteraf gezien kan ik me dat oordeel van de Nationale ombudsman wel voorstellen. Ik
ben van mening dat de Raad niet gehandeld heeft zoals verwacht had mogen worden van een overheidsor‐
ganisatie. Ik kan de situatie helaas niet terugdraaien, maar wil u erkennen in uw gevoelens. Ik heb tijdens
ons gesprek reeds mijn excuses gemaakt maar ik wil dat graag bij deze nog eens schriftelijk bevestigen.”92

De rechter maakt in het oordeel duidelijk dat met deze brief door de staat geen
civielrechtelijke aansprakelijkheid was erkend:
“De rechtbank tekent nog aan dat het enkele feit dat de Raad te kennen heeft gegeven zich achteraf te
kunnen vinden in de door de Klachtencommissie en de Nationale ombudsman gegrond verklaarde klacht‐
punten, anders dan de ouders menen, geen erkenning van civielrechtelijke aansprakelijkheid met
bijbehorende schadevergoeding impliceert. Dienovereenkomstig heeft de Staat benadrukt dat de Raad
aldus doende slechts heeft beoogd de ouders te erkennen in hun gevoel en te benadrukken dat de Raad de
door de Nationale Ombudsman gedane suggesties voor verbetering van de werkwijze ter harte zal
nemen.”93

91.
92.
93.

Rb. Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:502.
Rb. Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:502, r.o. 2.17.
Rb. Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:502, r.o. 4.18.
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De excuusbrief kon hier aldus niet worden opgevat als een erkenning van aan‐
sprakelijkheid maar enkel als een erkenning van de gevoelens van de ouders. Ook
hier mochten de ouders de aangeboden excuses niet begrijpen als een erkenning
van aansprakelijkheid, maar enkel als een immateriële tegemoetkoming (namelijk
een erkenning van hun gevoelens).
5.3.3

Tussenconclusie

De hierboven besproken uitspraken laten zien dat door de toepassing van de wils‐
vertrouwensleer een verklaring waarin excuses worden aangeboden in uitzonder‐
lijke gevallen kan leiden tot het erkennen van een bepaalde juridische kwalificatie
of zelfs tot het erkennen van aansprakelijkheid. Dat er slechts twee uitspraken zijn
gevonden waarin hiervan sprake is, laat de zeldzaamheid van deze gevallen zien.
In één van deze uitspraken wordt zelfs benadrukt dat, gelet op de vergaande
gevolgen, niet al te snel mag worden aangenomen dat er sprake is van een erken‐
ning van een bepaalde juridische kwalificatie.94 In dit specifieke geval ging het om
het erkennen van een pensioenaanspraak, maar eerdere jurisprudentie laat zien dat
ook in zijn algemeenheid een verklaring niet snel als een erkenning van aan‐
sprakelijkheid mag worden begrepen.95
De uitspraken laten daarnaast zien dat de excuses niet op zichzelf moeten
worden beoordeeld, maar in samenhang met de andere in de verklaring gekozen
bewoordingen. Beslissend is uiteindelijk of er sprake is van gerechtvaardigd
vertrouwen dat met de betreffende verklaring daadwerkelijk een erkenning is
gedaan. Hierbij is van belang om op te merken dat in de gevonden uitspraken
waarin een erkenning werd aangenomen, het gerechtvaardigd vertrouwen niet
enkel was gebaseerd op de aangeboden excuses, maar ook op verschillende aan‐
vullende omstandigheden. Zo werden de excuses in beide gevallen aangeboden
door een professionele partij en mocht de ontvanger er volgens de rechter om die
reden meer waarde aan hechten. Er zijn geen uitspraken gevonden waarin wordt
geoordeeld dat excuses die zijn aangeboden door een niet-professionele partij een
erkenning van aansprakelijkheid (of een andere juridische kwalificatie) inhouden.
Om die reden is het onduidelijk of excuses in dit soort gevallen überhaupt een
erkenning van aansprakelijkheid kunnen impliceren.96 Daarnaast kan het van
belang zijn dat de verklaring waarin excuses worden aangeboden bewust (en dus
niet geautomatiseerd) is opgesteld. Ook het feit dat de inhoud van de excuses later
wordt bevestigd en dat hier vervolgens ook naar wordt gehandeld is een omstan‐
94.
95.
96.

Dit komt heel duidelijk naar voren in Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240.
Zie onder verwijzing naar jurisprudentie Rutten 2017.
Zwart-Hink gaat zover dat ze de (juridische) deskundigheid van de aanbieder van de excuses een
“dragende omstandigheid” noemt. Zij komt op basis hiervan tot de conclusie dat “bij bepaalde
uitlatingen – waaronder excuses – door een niet-jurist zoals een arts, in andere zin pleegt te
worden beslist” (Zwart-Hink 2017, p. 2804-2805).
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digheid die van belang kan zijn. Onder deze omstandigheden mag de ontvanger
immers meer waarde hechten aan de excuses.
In de meerderheid van de gevonden uitspraken werd geoordeeld dat de door
een procespartij aangeboden excuses géén erkenning van aansprakelijkheid of een
andere juridische kwalificatie inhield. Daarbij werd het in de meeste gevallen
beslissend geacht dat de aanbieder met de excuses geen verantwoordelijkheid had
genomen voor het vermeende foutieve handelen. In twee gevallen werd het aan‐
bieden van excuses en het erkennen van aansprakelijkheid van elkaar gescheiden.
In deze gevallen werden de excuses enkel gezien als immateriële tegemoetkoming.

5.4

Excuses als omstandigheid bij de invulling van een open norm

Het privaatrecht kent vele open normen.97 Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘rede‐
lijkheid en billijkheid’ en de ‘maatschappelijke zorgvuldigheid’ van art. 6:162 BW.
Bij de invulling van deze open normen zullen rechters aan de hand van een
afweging van de omstandigheden van het geval moeten beoordelen of de betref‐
fende rechtsregel van toepassing is. In de jurisprudentieanalyse is gezocht naar uit‐
spraken waarin rechters excuses (of het uitblijven daarvan) benoemen als een der‐
gelijke relevante omstandigheid. Hierbij is steeds bekeken of de rechter bij het
bepalen van de toepasselijkheid van een rechtsregel verschillende omstandigheden
van het geval tegen elkaar afweegt, en of het wel/niet aanbieden van excuses
daarbij wordt meegewogen. Er zijn in totaal 160 uitspraken gevonden waarin hier‐
van sprake is. In 111 van deze uitspraken werd het feit dat door één van de partijen
excuses was geboden genoemd als een relevante omstandigheid. Het feit dat er
juist geen excuses waren aangeboden werd genoemd als een relevante omstandig‐
heid in de overige 49 uitspraken. In tabel 3 is een overzicht te vinden van het soort
zaken waarin het wel/niet aanbieden van excuses werd genoemd als een omstan‐
digheid bij de invulling van een open norm. Hieruit blijkt dat het in het overgrote
gedeelte van de gevonden uitspraken gaat om zaken waarin partijen in een duur‐
relatie tot elkaar staan (namelijk een werkgever-werknemer relatie, een familiaire
relatie of een huurder-verhuurder relatie). Daarnaast bleken excuses regelmatig te
worden genoemd als een omstandigheid bij de invulling van een open norm bij
aansprakelijkheidszaken.

97.

Zie hierover onder meer Lindenbergh & Schelhaas 2016.
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Overzicht soort zaken waarin het wel/niet aanbieden van excuses werd
genoemd als een omstandigheid bij de invulling van een open norm

Soort zaak

Aantal uitspraken (totaal: 160)

Percentage van het totaal

Arbeidsrecht

93

58.1%

Personen- en familierecht

21

13.1%

Aansprakelijkheidsrecht

15

9.4%

Huurrecht

14

8.8%

Faillissementsrecht

10

6.3%

Overeenkomstenrecht algemeen

5

3.1%

Ondernemingsrecht

2

1.3%

Na verdere analyse bleek dat de uitspraken konden worden onderverdeeld in ver‐
schillende subcategorieën, welke in het vervolg van deze paragraaf worden
besproken. In paragraaf 5.4.1 worden de uitspraken besproken waarin de rechter
benoemt dat er door een partij excuses zijn aangeboden, en waarin hij dit
vervolgens in het voordeel van degene die excuses heeft aangeboden lijkt mee te
wegen in zijn beslissing. Vervolgens worden in paragraaf 5.4.2 de uitspraken
besproken waarin de rechter weliswaar benoemt dat er door een partij excuses zijn
aangeboden, maar waarin hij dit niet ten voordele van degene die de excuses heeft
aangeboden laat meewegen. Dat ook het uitblijven van excuses een omstandigheid
kan zijn die rechters meewegen in hun beslissingen wordt besproken in paragraaf
5.4.3.
5.4.1

Aangeboden excuses werken positief voor aanbieder

Er zijn 58 uitspraken gevonden waarin door de rechter bij het toepassen van een
open norm in het voordeel werd geoordeeld van de partij die excuses had aange‐
boden, waarbij deze beslissingen werden onderbouwd door (onder meer) te wijzen
op die aangeboden excuses. Het aanbieden van excuses lijkt in deze gevallen dus
in het voordeel van de aanbieder te werken. In tabel 4 is een overzicht opgenomen
met het soort zaken waarin aangeboden excuses voor de aanbieder een positieve
invloed lijken te hebben op de beslissing. In de volgende subparagrafen worden
deze verschillende soorten zaken afzonderlijk besproken. Achtereenvolgens
bespreek ik de zaken waarin de partijen in een duurrelatie tot elkaar staan
(arbeidszaken, personen- en familierechtelijke zaken en huurzaken) (paragraaf
5.4.1.1), de aansprakelijkheidszaken (paragraaf 5.4.1.2) en de faillissementszaken
(5.4.1.3).
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Overzicht soort zaken waarin excuses in het voordeel van de aanbieder
werken

Soort zaak

Aantal uitspraken (totaal: 58)

Percentage van het totaal

Arbeidsrecht

40

69.0%

Aansprakelijkheidsrecht

9

15.5%

Faillissementsrecht

4

6.9%

Personen- en familierecht

2

3.5%

Huurrecht

3

5.2%

5.4.1.1
Zaken waarin partijen in een duurrelatie tot elkaar staan
Bij de meeste uitspraken waarin het aanbieden van excuses voor de aanbieder een
positieve invloed had op de beslissing van de rechter gaat het om zaken waarin
partijen in een duurrelatie tot elkaar staan. In het overgrote gedeelte van de
gevallen ging het daarbij om arbeidsrechtelijke geschillen. De excuses werden dan
bijvoorbeeld meegewogen als een relevante omstandigheid bij de beoordeling van
de vraag of een arbeidsovereenkomsten rechtmatig was ontbonden. Een voorbeeld
hiervan betreft een uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad waarin de kanton‐
rechter tot het oordeel komt dat het in de omstandigheden van dit geval te ver zou
voeren de arbeidsovereenkomst te ontbinden.98 Hierbij wordt – onder meer –
belang gehecht aan het feit dat er excuses zijn aangeboden door de werknemer:
“Ook acht de kantonrechter van belang dat werknemer steeds open kaart heeft gespeeld met betrekking tot
hetgeen is voorgevallen, dat hij ten overstaan van werkgeefster het boetekleed heeft aangetrokken en dat
hij aan de schoonmaakster een excuusbrief heeft geschreven.”99

Daarnaast werd het feit dat er excuses waren aangeboden regelmatig genoemd als
een relevante omstandigheid bij de beoordeling van de vraag of een werknemer
recht had op een billijke vergoeding en hoe hoog deze vergoeding in dat geval zou
moeten zijn. Zo werd in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam aan de werk‐
nemer geen billijke vergoeding toegekend, mede omdat de werkgever excuses had
aangeboden voor het verkeerd afhandelen van een interne sollicitatie:
“Ten aanzien van de 3e sollicitatie – naar de functie van praktijkopleider – geldt dat Humanitas ver‐
zuimd heeft om [verzoekster] tijdig te infomeren (sic) over de afloop daarvan, doch die omstandigheid is
onvoldoende zwaarwegend om op basis daarvan een billijke vergoeding aan [verzoekster] toe te kennen,
zeker nu vaststaat dat zij zich niet kwalificeerde voor die functie, omdat zij niet voldeed aan de functie-

98.
99.

Rb. Zwolle-Lelystad 10 februari 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AV1908.
Rb. Zwolle-Lelystad 10 februari 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AV1908, r.o. 2.4.
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eisen en Humanitas bovendien aan [verzoekster] excuses heeft aangeboden voor de hele gang van
zaken.”100

In andere gevallen werd bij de beoordeling of er sprake was van een rechtmatig
ontslag op staande voet, betekenis toegekend aan het feit dat er excuses waren aan‐
geboden. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak waarin de rechtbank oordeelt
dat een werknemer, die boos een collega had vastgegrepen nadat die zijn werk
bekritiseerde, niet op staande voet had mogen worden ontslagen.101 Hiertoe werd
onder meer overwogen:
“Evenzeer weegt mee dat [verweerder/verzoeker] direct na het incident heeft toegegeven dat hij verkeerd
heeft gehandeld en nadat hem te kennen is gegeven dat hij werd geschorst, hij rustig naar huis is gegaan.
Onbetwist is verder gebleven dat hij dezelfde dag [naam 4] heeft gebeld om zijn excuses aan te bieden.”102

Ook in huurrechtelijke geschillen blijken excuses voor de aanbieder een positieve
invloed op de beslissing van de rechter te kunnen hebben. Bij de beoordeling van
een vordering tot het ontbinden van een huurovereenkomst dient de rechter
immers de omstandigheden van het geval tegen elkaar af te wegen. Daarbij kan het
feit dat door de huurder berouw is getoond van belang zijn, zo blijkt uit een
uitspraak waarin een dergelijke vordering werd afgewezen:
“Daarbij is, kort gezegd, overwogen dat gezien het door [huurder] getoonde berouw de kans op herhaling
niet erg waarschijnlijk is, dat [huurder] zich gedurende de voorafgaande elf jaren steeds (…) als een goed
huurder heeft gedragen en dat de dakloosheid na ontruiming in het licht van een en ander bezien een te
zware maatregel is.”103

Verder bleken excuses in twee familierechtelijke zaken een positieve invloed te
hebben op de beslissingen van de rechter. Hierbij ging het in beide gevallen om
een geschil tussen de ouders over de omgangsregeling voor hun gezamenlijke
kind. In één van deze zaken werd de vordering van de man tot nakoming van de
omgangsregeling toegewezen, ondank het feit dat hij aan de vrouw een smsbericht had verzonden waarin hij uiting gaf aan zijn voornemen tot suïcide.104
Daartoe achtte de rechtbank onder meer het volgende van belang:

100.
101.
102.
103.

Rb. Rotterdam 22 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6495, r.o. 4.8.
Rb. Amsterdam 4 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2032.
Rb. Amsterdam 4 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2032, r.o. 10.
Hof Den Haag 30 maart 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA3474, r.o. 1.7., waarin de kern van de
beslissing van de betreffende (niet gepubliceerde) rechtbank uitspraak is weergegeven.
104. Rb. Haarlem 13 juli 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3952.
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“Daartoe is allereerst van belang dat de man geen (begin van) uitvoering heeft gegeven aan zijn voorne‐
men. Bovendien heeft hij ook jegens de vrouw uitgebreid spijt betuigd voor het verzenden van het bericht
en heeft hij meteen professionele hulp gezocht.”105

De in deze paragraaf besproken uitspraken hebben met elkaar gemeen dat de
partijen in een duurrelatie tot elkaar staan. Dit verklaart mogelijk waarom de
rechter het feit dat er excuses zijn aangeboden benoemt als een relevante omstan‐
digheid in zijn beoordeling. Bij de beoordeling van de vraag of een arbeidsrelatie of
een huurrelatie kan worden voortgezet is het immers van belang om vast te stellen
of partijen hun handelen in de toekomst zullen aanpassen. Hetzelfde geldt voor de
beoordeling of er omgang kan (blijven) plaatsvinden tussen een ouder en een kind.
Excuses kunnen in dit perspectief worden gezien als een indicatie dat een partij
zich van zijn fouten distantieert en dat hij in de toekomst anders zal handelen.
Daarnaast bieden excuses een opening om de relatie tussen partijen te herstellen
zodat zij in de toekomst met elkaar verder kunnen. Het verbaast dus niet dat de
rechter juist in deze gevallen de aangeboden excuses meeweegt in zijn oordeel.
5.4.1.2
Aansprakelijkheidszaken
Er zijn negen aansprakelijkheidszaken gevonden waarin de excuses in het voordeel
lijken te werken van de partij die ze heeft aangeboden. Hierbij ging het in zeven
gevallen om zaken waarin werd geprocedeerd over vermeende onrechtmatige uit‐
latingen of publicaties. Bij het nader analyseren van deze uitspraken vielen drie
punten op, die ik in het vervolg van deze paragraaf bespreek:
1) In een aantal uitspraken werd het feit dat de verweerder excuses had aangebo‐
den door de rechter gezien als een aanwijzing dat de verweerder zich in de toe‐
komst zal onthouden van bepaalde onrechtmatige uitlatingen of publicaties.
2) In een aantal uitspraken lijkt het feit dat er excuses zijn aangeboden door de
rechter op een voor de aanbieder positieve wijze te worden meegewogen bij de
begroting van de immateriële schade.
3) In een aantal uitspraken werd door de rechter overwogen dat de door de ver‐
weerder aangeboden excuses een schadebeperkende werking hebben.
Ad 1: Excuses als indicatie voor toekomstig gedrag
Er zijn twee uitspraken gevonden waarin het feit dat er excuses waren aangebo‐
den, door de rechter werd gezien als een aanwijzing dat de verweerder zich in de
toekomst zal onthouden van bepaalde onrechtmatige uitlatingen of publicaties. In
het eerste geval had de rechtbank in eerste aanleg geoordeeld dat de verweerster
onrechtmatig jegens de eiser had gehandeld door op haar weblog op te nemen dat

105. Rb. Haarlem 13 juli 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3952, r.o. 5.6.
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eiser is veroordeeld voor pedofilie.106 De verweerster was in dat kader, onder
oplegging van een dwangsom, veroordeeld om met onmiddellijke ingang der‐
gelijke publicaties achterwege te laten. In hoger beroep wordt echter geconclu‐
deerd tot vernietiging van de opgelegde dwangsom. Mede doordat er excuses
waren aangeboden voor de onrechtmatige publicatie vond het hof het niet nodig
om een prikkel op te leggen (in de vorm van een dwangsom) om het publicatiever‐
bod na te komen:
“[principaal geïntimeerde] heeft erkend dat zij jegens [principaal appellant] onrechtmatig heeft gehandeld
door in haar weblog te stellen dat [principaal appellant] veroordeeld is voor pedofilie, heeft daarvoor ook
(spoedig na het verschijnen van haar weblog) haar schriftelijke excuses aan [principaal appellant] aange‐
boden, heeft geen grieven gericht tegen het verbod, en heeft aangegeven het verbod niet te zullen overtre‐
den. Onder deze omstandigheden acht het hof het niet nodig om een prikkel op te leggen (in de vorm van
een dwangsom) om het publicatieverbod na te komen.”107

In de tweede zaak stond de vraag centraal of de gedaagde zich onrechtmatig had
gedragen door zich negatief over eiseres uit te laten.108 De rechter oordeelt dat er in
dit geval geen reden was om aan verweerder een beperking op te leggen in het
recht zich te uiten, omdat er geen reële dreiging was dat de verweerder in de toe‐
komst onrechtmatig zou handelen. Daarbij werd mede van belang geacht dat ver‐
weerder ter zitting zijn excuses had aangeboden:
“Een beperking van het recht om zich te uiten is slechts passend als er een reële dreiging is van toekom‐
stig onrechtmatig handelen. Nu de voorzieningenrechter tot het oordeel komt dat de uitlatingen van
gedaagde niet onrechtmatig zijn geweest en voorts gedaagde ter zitting heeft erkend dat hij zich niet zake‐
lijk en professioneel over eiseres heeft uitgelaten en daarvoor zijn excuses heeft aangeboden, doet zich
bedoelde reële dreiging niet voor. De vordering zal om die reden worden afgewezen.”109

Ad 2: Excuses en de begroting van immateriële schade
Er zijn vier uitspraken gevonden waarin het feit dat er excuses zijn aangeboden
door de rechter wordt benoemd als een omstandigheid die meeweegt bij de begro‐
ting van de immateriële schade. Wanneer vast staat dat er een wettelijke
verplichting tot schadevergoeding bestaat heeft de benadeelde recht op vergoeding
van immateriële schade in de in art. 6:106 BW genoemde gevallen. De omvang van
de vergoeding van andere nadeel dan vermogensschade moet naar billijkheid
worden vastgesteld, zo vloeit voort uit art. 6:106 BW. Uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat dit betekent dat de rechter rekening dient te houden met alle omstandigheden

106.
107.
108.
109.

Hof Amsterdam 23 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6050.
Hof Amsterdam 23 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6050, r.o. 4.16.
Rb. Groningen 7 april 2006, ECLI:NL:RBGRO:2006:AV9437.
Rb. Groningen 7 april 2006, ECLI:NL:RBGRO:2006:AV9437, r.o. 4.5.
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van het geval.110 Uit de gevonden uitspraken blijkt dat het feit dat de
schadeveroorzaker excuses heeft aangeboden in sommige gevallen door de rechter
wordt gezien als een relevante omstandigheid bij de vaststelling van de hoogte van
de immateriële schadevergoeding.
In het eerste geval werd een stichting aangeklaagd die een begraafplaats
beheerde.111 Na het overlijden van hun moeder hadden de kinderen een familie‐
graf aangekocht waarbij het de bedoeling was de moeder en de eerder overleden
vader bij elkaar in dat graf te begraven. De kinderen hadden daartoe de stichting
de opdracht gegeven de stoffelijke resten van hun vader op te graven, welke
opdracht door de stichting was aanvaard. Bij de herbegraving van hun vader wer‐
den de kinderen echter ermee geconfronteerd dat de door de stichting overgedra‐
gen stoffelijke resten niet aan hun vader toebehoorden. Daarna werden zij nog
tweemaal teleurgesteld in hun verwachting dat de juiste stoffelijke resten waren
gevonden. Het bestuur van de stichting spreekt in een reactie over een trieste ver‐
gissing die nooit begaan had mogen worden waarvoor welgemeende excuses
worden aangeboden. In de procedure concludeert de rechtbank dat de stichting
tekort is geschoten in de op haar rustende verplichting zorgvuldig met de stoffe‐
lijke resten, die aan haar waren toevertrouwd, om te gaan. Aangezien in de proce‐
dure vast komt te staan dat de stoffelijk resten van de vader niet meer te achterha‐
len zijn, wordt de door de kinderen ingestelde vordering tot nakoming afgewezen.
Aan de voorwaarden voor de subsidiaire vordering tot vergoeding van schade is
volgens de rechtbank echter wel voldaan. Verder oordeelt de rechtbank dat de kin‐
deren recht hebben op de door hun gevorderde immateriële schadevergoeding
aangezien er door de gehele gang van zaken kan worden gesproken van een aan‐
tasting in de persoon.112 Bij de vaststelling van de hoogte van deze schade‐
vergoeding wordt als volgt overwogen:
“Bij het bepalen van de daarvoor toe te kennen genoegdoening neemt de rechtbank mede in aanmerking
dat de Stichting, zoals eerder is overwogen, welgemeende excuses heeft aangeboden en diverse pogingen
heeft gedaan om de eerder gemaakte fouten te herstellen, en voorts dat in de periode na de brief van de
Stichting (sic) van 25 juli 2000 naar het zich laat aanzien door een stoornis in de communicatie tussen
partijen de standpunten onnodig zijn verhard. Alle omstandigheden in aanmerking genomen acht de
rechtbank een immateriële schadevergoeding van ƒ 7.500,- op zijn plaats.”
110. Van Zeben & Du Pon 1981b, p. 377. De Hoge Raad heeft in verschillende arresten geëxpliciteerd
welke omstandigheden hierbij in het bijzonder van belang zijn (zie o.a. HR 8 juli 1992,
ECLI:NL:HR:1992:ZC0665, NJ 1992/714 (AMC/O); HR 9 augustus 2002, ECLI:NL:HR:
2002:AE2117, NJ 2010/61 (Wrongful birth II); HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2149, NJ
2004/112 (Coma-arrest)). Tevens dient gelet te worden op de bedragen die door Nederlandse rech‐
ters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend (HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8358,
NJ 2001/215 (Druijff/Bouw)). Zie voor een overzicht van factoren die van belang zijn bij het bepa‐
len van de omvang van de immateriële schadevergoeding o.a. Lindenbergh 1998 en Lindenbergh,
in: GS Schadevergoeding, art. 6:106 BW, aant. 4.
111. Rb. Den Haag 12 december 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AD7073.
112. Zie art. 6:106 lid 1 sub b BW.
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In deze overweging noemt de rechtbank verschillende omstandigheden die van
belang zijn bij de vaststelling van de hoogte van de immateriële schadevergoeding.
Een van deze omstandigheden betreft het feit dat de stichting eerder welgemeende
excuses had aangeboden.
In de tweede zaak werd geoordeeld dat het door een scholier plaatsen van een
tekst op internet met gebruikmaking van de naam van een andere scholier, waarin
wordt gesuggereerd dat die ander iets te maken heeft met de verdwijning van een
derde scholier, een onrechtmatige daad oplevert.113 Naast de gevorderde verkla‐
ring voor recht wordt ook een bedrag ter zake van immateriële schadevergoeding
toegewezen. Bij de vraag welk bedrag aan immateriële schadevergoeding dient te
worden toegekend staat de kantonrechter uitgebreid stil, waarbij verschillende ver‐
zwarende en verzachtende omstandigheden worden genoemd.114 Als verzach‐
tende omstandigheid wordt onder meer genoemd:
“Daar staat echter tegenover dat [yyy] achteraf zijn excuses heeft gemaakt en één en ander is rechtgezet
op school, waardoor [xxx]s naam is gezuiverd.”

De kantonrechter oordeelt op basis van alle genoemde omstandigheden, en daarbij
mede in aanmerking nemende welke bedragen in vergelijkbare zaken door rech‐
ters als immateriële schadevergoeding zijn toegekend, dat in de onderhavige zaak
een schadevergoeding van € 500,- redelijk te noemen is.
In de derde zaak had het tv-programma ‘Spoorloos’, door in het programma
bepaalde uitlatingen te doen, inbreuk gemaakt op de eer en goede naam van de
overleden echtgenoot en vader van eiseressen.115 Laatstgenoemden hadden op
grond van art. 6:106 lid 1 sub c BW recht op vergoeding van geleden immateriële
schade. Bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding benoemt de
rechtbank verschillende omstandigheden van het geval waarmee rekening wordt
gehouden, waaronder het gegeven dat door Spoorloos excuses zijn aangeboden:
“Met de oproep in de uitzending van Spoorloos is een breed publiek bereikt. De persoonlijke omstandig‐
heden van [E], met name het feit dat hij gehuwd was ten tijde van zijn verblijf in Ethiopië, waren echter
slechts bij een veel kleiner publiek bekend. Met name bij dit deel van het publiek is de reputatie van [E]
door de oproep aangetast. Het ontstane nadeel is dan ook zeer beperkt gebleven. Dit nadeel is bovendien
beperkt doordat in de uitzending van Spoorloos van twee weken later alsook op de website van Spoorloos
excuses zijn aangeboden. De uitzending is ook geblokkeerd, zodat deze niet meer via Uitzending Gemist
bereikbaar was en ook niet met andere omroepen kan worden uitgewisseld.”116

113. Rb. Haarlem 7 november 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB7464.
114. Als verzwarende omstandigheid wordt onder meer genoemd dat benadeelde geruime tijd angstig
is geweest als gevolg van het gebeuren. Als verzachtende omstandigheid wordt onder meer
genoemd dat het bericht betrekkelijk kort op de website heeft gestaan.
115. Rb. Amsterdam 20 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6128.
116. Rb. Amsterdam 20 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6128, r.o. 4.13.
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De rechtbank stelt vervolgens, rekening houdend met deze omstandigheden, de
schadevergoeding vast op € 500,-, te betalen aan ieder van eiseressen. Ter onder‐
bouwing van deze beslissing wordt erop gewezen dat het nadeel voor de eiseres‐
sen beperkt is gebleven, mede doordat Spoorloos excuses had aangeboden.
Voorts dient te worden gewezen op een uitspraak van de Rechtbank Amster‐
dam.117 In een deelgeschil was eerder geoordeeld dat SBS onrechtmatig had gehan‐
deld door eiser in het tv-programma ‘Undercover in Nederland’ in beeld te
brengen als handelaar in gestolen bromfietssloten, zonder wederhoor toe te passen
en dat SBS aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade. In deze procedure is
de vraag aan de orde of, en zo ja in welke mate de schade die de eiser stelt te
hebben geleden aan SBS kan worden toegerekend in de zin van art. 6:98 BW.118
Hiervoor is van belang om vast te stellen wat naar ervaringsregels de mate van
waarschijnlijkheid is van de geleden schade. De rechter acht daarbij onder meer
van belang:
“- SBS c.s. heeft na gewezen te zijn op de onjuistheid van de beschuldiging deze gerectificeerd en excuses
aangeboden.”119

De rechtbank oordeelt dat het op basis van de genoemde omstandigheden naar
ervaringsregels te verwachten gevolg van een dergelijke onrechtmatige publicatie
is dat dit leidt tot een beperkte aantasting van de eer en goede naam. Volgens de
rechter is er bovendien sprake van een aantasting van de eer en goede naam die
beperkt van duur is, namelijk van het moment van de uitzending tot het moment
van de rectificatie. De schade als gevolg van de aantasting van de eer en goede
naam is in dit geval dus wel toerekenbaar in de zin van art. 6:98 BW, maar gezien
de genoemde omstandigheden (waaronder het feit dat er excuses zijn aangeboden)
oordeelt de rechtbank wel dat de immateriële schade in dit geval in vergelijking
met andere gevallen van onrechtmatige perspublicaties gering is. Het feit dat er
door SBS excuses waren aangeboden en dat de consequenties van de publicatie
daarmee beperkt zijn gebleven wordt dus expliciet genoemd als een omstandig‐
heid die meebrengt dat de immateriële schade in dit geval geringer is vergeleken
met andere gevallen van onrechtmatige perspublicatie.
De besproken uitspraken laten zien dat de rechter het feit dat er door de
schadeveroorzaker excuses zijn aangeboden benoemt als één van de omstandig‐
heden die worden meegewogen bij de begroting van de immateriële schade. Het
lijkt erop dat de aangeboden excuses daarbij worden gezien als een verzachtende
117. Rb. Amsterdam 6 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3957.
118. Daarvoor dient de schade in zodanig verband te staan met de onrechtmatige daad waarvoor SBS
c.s. aansprakelijk is, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade,
als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.
119. Rb. Amsterdam 6 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3957, r.o. 4.22. Andere omstandigheden die
worden genoemd zijn dat eiser in de aflevering slechts een bijrol speelt en dat hij slechts voor
beperkte kring herkenbaar was omdat zijn gezicht was ‘gewiped’.
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omstandigheid voor de schadeveroorzaker. In de laatste twee uitspraken lijkt dit te
worden uitgelegd door te wijzen op het schadebeperkende effect van de aangebo‐
den excuses (zie hierover verder onder 3). Of de aangeboden excuses er ook daad‐
werkelijk toe hebben geleid dat er minder immateriële schadevergoeding is toege‐
wezen kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Om hier meer duidelijk‐
heid over te verkrijgen zou aanvullend (empirisch) onderzoek nodig zijn, waarbij
een vergelijking zou moeten worden gemaakt met andere vergelijkbare gevallen
waarin geen excuses zijn aangeboden.
Ad 3: Excuses als schadebeperkende maatregel
De in de vorige paragraaf besproken uitspraken over de onrechtmatige perspubli‐
caties van de tv-programma’s ‘Spoorloos’ en ‘Undercover in Nederland’ laten zien
dat de rechter bij het begroten van de immateriële schade mee kan wegen dat de
schade door het aanbieden van excuses beperkt is gebleven. Er zijn nog drie andere
uitspraken gevonden waarin door de rechter werd overwogen dat de door de ver‐
weerder aangeboden excuses een schadebeperkende werking hebben gehad.120 Een
illustratief voorbeeld is een kort geding dat uitvinder Antonio Perra had aange‐
spannen tegen Jort Kelder aangaande bepaalde uitlatingen die deze laatste had
gedaan in het televisieprogramma ‘De wereld draait door’.121 De voorzieningen‐
rechter is van oordeel dat deze uitlatingen inderdaad onrechtmatig waren. De
gevorderde rectificatie op Nederlandse televisiezenders wordt echter afgewezen.
Hiertoe wordt overwogen dat met het aanbieden van excuses door Kelder
duidelijk afstand is genomen van de uitlatingen. Gelet op de duidelijk bewoordin‐
gen en de wijze waarop daaraan publiciteit is gegeven zijn de uitlatingen daarmee
voldoende gerectificeerd, aldus de voorzieningenrechter.122
Een ander voorbeeld is een zaak waarin door de rechter werd geoordeeld dat
de inhoud van een advertentie niet onrechtmatig was. Daartoe werd mede over‐
wogen dat de gevolgen van de publicatie van de advertentie beperkt waren geble‐
ven doordat er excuses waren aangeboden:
“De uitlatingen zijn alleen verspreid in de aanloop naar het carnavalsfeest en zijn later niet herhaald.
Integendeel, door het bericht in BN/De Stem heeft een breed publiek kunnen lezen dat [gedaagde] zijn
verontschuldigingen heeft aangeboden en aldus de advertentie van zijn mogelijk scherpe randjes heeft
ontdaan.”123

120. Rb. Utrecht 11 januari 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BC1662; Rb. Middelburg 27 oktober 2010,
ECLI:NL:RBMID:2010:BO9540; Rb. Amsterdam 20 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6128; Hof
Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1920; Rb. Amsterdam 6 juni 2018,
ECLI:NL:RBAMS:2018:3957.
121. Rb. Utrecht 11 januari 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BC1662. Kelder had Perra er onder meer van
beschuldigd dat hij een oplichter zou zijn.
122. Rb. Utrecht 11 januari 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BC1662, r.o. 4.4.
123. Rb. Middelburg 27 oktober 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BO9540, onder het kopje ‘De beoorde‐
ling’.

5

Jurisprudentieonderzoek: de rol van excuses in de civiele rechtspraak

143

De uitspraken laten zien dat de rechter, met name in gevallen van onrechtmatige
uitlatingen of publicaties, aangeboden excuses kan zien als schadebeperkend. Dit
kan door rechters worden gebruikt als een argument om de toe te wijzen immateri‐
ele schadevergoeding te matigen. Daarnaast kan het er (mede) toe leiden dat een
gevorderde rectificatie niet wordt toegewezen of dat de uitlatingen of publicaties
niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd.
5.4.1.3
Faillissementszaken
Er is een viertal faillissementsrechtelijke zaken gevonden waarin excuses een posi‐
tieve invloed hebben op de beslissing van de rechter, vanuit het perspectief van de
aanbieder van de excuses. In drie gevallen ging het daarbij om zaken waarin de
rechter een beslissing moet nemen inzake een schuldsaneringsregeling.124 Een
voorbeeld betreft een uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch.125 In deze zaak had
de rechtbank in eerste instantie een oordeel gegeven in verband met het verstrijken
van de looptijd van de schuldsaneringsregeling van twee sanieten. Hierbij werd
geoordeeld dat de sanieten toerekenbaar waren tekortgeschoten in de nakoming
van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen, als
gevolg waarvan op grond van art. 358 lid 2 FW geen ‘schone lei’ was verleend.
Ook het hof kwam tot de conclusie dat er toerekenbaar tekort was geschoten in
nakoming van meerdere uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplich‐
tingen. Anders dan de rechtbank was het hof echter wel van mening dat aan de
sanieten een allerlaatste kans moest worden gegeven om met een verlenging van
de schuldsaneringsregeling alsnog alle verplichtingen na te komen. Ter onderbou‐
wing van deze beslissing wijst het hof – onder meer – op het feit dat excuses waren
aangeboden:
“Tevens hebben [appellant 1] en [appellante 2] tijdens de mondelinge behandeling er blijk van gegeven te
begrijpen dat zij het beter en anders moeten gaan doen dan in de beginperiode van de schuldsanering, en
hebben zij geloofwaardig hun spijt betuigd ten aanzien van hun tekortschieten in die periode.”126

Evenals de in de paragraaf 5.4.1.1 besproken uitspraken dient de rechter bij zaken
in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen een inschatting te
maken van hoe een betrokkene zich in de toekomst gaat gedragen. Het lijkt erop
dat aangeboden excuses in deze zaken door de rechter van belang worden geacht
omdat dit een indicatie geeft dat de saniet in het vervolg anders zal handelen en

124. In de vierde zaak ging het om een afwijzing van een verzoek tot ontslag van een curator, waarbij
mede van belang werd geacht dat de curator excuses had aangeboden voor de ontstane situatie
(Concl. A-G Timmerman, ECLI:NL:PHR:2006:AY5700, bij HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:
2006:AY5700).
125. Hof ’s-Hertogenbosch 18 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2244. Zie voor een soortgelijk geval:
Hof ’s-Hertogenbosch 15 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD1285.
126. Hof ’s-Hertogenbosch 18 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2244, r.o. 3.6.4.
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zich in de toekomst dus wel zal houden aan de gestelde voorwaarden voor schuld‐
sanering.
5.4.2

Aangeboden excuses werken niet positief voor de aanbieder

In 53 gevallen werd wel door de rechter benoemd dat er door een partij excuses
waren aangeboden, maar dit leidt vervolgens niet tot een positieve beslissing voor
degene die de excuses had aangeboden. In deze gevallen legden de aangeboden
excuses volgens de rechter dus onvoldoende gewicht in de schaal, om de balans
ten voordele van de aanbieder te doen omslaan. In tabel 5 is een overzicht opgeno‐
men van het soort zaken waarin hiervan sprake was.
Tabel 5

Overzicht soort zaken waarin de excuses niet in het voordeel van de aan‐
bieder werken

Soort zaak

Aantal uitspraken (totaal: 53)

Percentage van het totaal

Arbeidsrecht

22

41.5%

Personen- en familierecht

11

20.8%

Faillissementsrecht

6

11.3%

Huurrecht

6

11.3%

Overeenkomstenrecht algemeen

4

7.6%

Aansprakelijkheidsrecht

3

5.7%

Ondernemingsrecht

1

1.9%

In de meeste uitspraken wordt volstaan met de opmerking dat de aangeboden
excuses niet tot een ander oordeel leiden:
“Ook de omstandigheid dat [X.] spijt heeft van zijn gedraging en dat HHvL niet bevreesd behoeft te zijn
voor herhaling nopen niet tot een andere conclusie.”127
“Het verweer van [gedaagde] dat hij spijt heeft en niet tot herhaling zal overgaan doet hier niet aan af en
leidt niet tot een ander oordeel.”128

In andere gevallen werd geoordeeld dat de excuses de tekortkoming of de (verwijt‐
bare) gedraging niet ongedaan kunnen maken:
“Ook excuses maken de tekortkoming niet ongedaan, noch het achterwege blijven van nieuwe inciden‐
ten.”129

127. Hof ’s-Hertogenbosch 4 juli 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ0115, r.o. 4.15.
128. Rb. Dordrecht 12 april 2007, ECLI:NL:RBDOR:2007:BA3031, r.o. 8.
129. Hof Den Haag 3 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:324, r.o. 5.
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“Dat [appellant] het niet kwaad bedoeld zou hebben en excuses heeft gemaakt, doet evenmin af aan het
grensoverschrijdend karakter van zijn gedragingen.”130
“Dat [werknemer] met mevrouw [C] nadien een regeling heeft getroffen en haar zijn excuses heeft aange‐
boden, hoe lovenswaardig ook, doet evenmin iets af aan het verwijtbaar handelen van [werknemer] in het
kader van zijn arbeidsrelatie met Liveshop.”131

Uit sommige uitspraken blijkt dat het moment waarop de excuses zijn aangeboden
van belang kunnen zijn voor de waarde die de rechter eraan hecht. Een voorbeeld
betreft een zaak waarin de rechter zich moest buigen over een verzoek van het
Openbaar Ministerie tot ontbinding van de Stichting Hells Angels Amsterdam
wegens werkzaamheden in strijd met de openbare orde ex. art. 2:20 lid 1 BW.132
Het Openbaar Ministerie wees daarbij onder meer op de bedreiging en mishande‐
ling van twee tv-presentatoren. Hoewel de rechtbank tot de conclusie komt dat er
hier sprake was van een incident waaraan geen besluit van de stichting ten grond‐
slag lag, wordt wel gewezen op enkele omstandigheden die de stichting kunnen
worden aangerekend. Eén van die omstandigheden was het feit dat de stichting
geen afstand had genomen van het incident. Dat er later wel excuses waren aange‐
boden maakte dat niet anders:
“Voorts moet haar worden aangerekend dat zij, ook nadat de gebeurtenissen in Hilversum tot publieke
verontwaardiging hadden geleid, daarvan geen afstand heeft genomen. De, zeven jaar nadien, gemaakte
excuses zijn te laat en overtuigen niet.”133

Een arbeidsrechtelijk geschil waarin de werknemer zich meermaals discriminerend
had uitgelaten op de sociale media biedt een tweede voorbeeld.134 De rechtbank
ziet voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een
dringende reden. Dat de werknemer later zijn excuses had aangeboden voor de
uitlatingen kon hem niet baten:
“Door [verweerder] is weliswaar een excuusbrief geschreven, doch dat heeft hij pas gedaan nadat hij op
non-actief is gesteld door Fair Play, zodat de kantonrechter zich niet aan de indruk kan onttrekken dat een
en ander is ingegeven vanwege zijn angst om zijn baan te verliezen.”135

Ook de oprechtheid van excuses kan van belang zijn voor de wijze waarop de
excuses door de rechter worden meegewogen. Dit blijkt onder andere uit een
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 juni 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4008, r.o. 4.7.
Rb. Zwolle-Lelystad 7 augustus 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BB1368, r.o. 16.
Rb. Amsterdam 11 april 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA2761.
Onder het kopje ‘Barend en Van Dorp’.
Rb. Limburg 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660.
Rb. Limburg 31 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2660, r.o. 4.11.
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uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.136 Het ging hier om de plaatsing van
foto’s van prinses Maxima, prinses Amalia en prinses Alexia op een strand in het
weekblad Party, hetgeen door de rechter onrechtmatig werd bevonden. Wegens de
onrechtmatige inbreuk op het privéleven werd een bedrag van € 3000,- per persoon
aan immateriële schadevergoeding toegewezen. Hierbij werd in aanmerking geno‐
men dat de foto’s onschuldige taferelen tonen en dat van een negatieve teneur of
strekking geen sprake is, aldus de rechtbank. Vervolgens staat de rechtbank stil bij
een aantal omstandigheden dat geen invloed heeft op de verschuldigdheid van
immateriële schadevergoeding, waaronder de door de Party aangeboden excuses:
“Ook de omstandigheid dat in Party nummer 25 van 19 juni 2007 (zie hiervoor onder 2.5) excuses zijn
aangeboden door Party Publishing aan eisers, heeft geen invloed op de verschuldigde immateriële schade‐
vergoeding reeds omdat in dezelfde editie door het hoofdredactioneel commentaar (zie hiervoor onder 2.6)
de excuses worden ontkracht.”137

Evenals de uitspraken die zijn besproken in paragraaf 5.4.1.2 worden de aangebo‐
den excuses in deze uitspraak opgeworpen als een omstandigheid die mogelijk
relevant kan zijn voor de verschuldigdheid van immateriële schadevergoeding. De
rechter komt echter tot een gemotiveerd oordeel waarom deze omstandigheid in
dit geval geen rol speelt. Hierbij wordt een oprechtheidsargument gevoerd. De
door de Party aangeboden excuses worden nog in hetzelfde nummer ontkracht
waardoor ze als onoprecht worden aangemerkt. Ze kunnen om die reden dan ook
geen invloed hebben op de verschuldigde immateriële schadevergoeding.
Dat ook de wijze waarop excuses worden aangeboden van belang kan zijn voor
de waarde die daaraan door de rechter wordt toegekend illustreert een personenen familierechtelijke uitspraak.138 Hier ging het om de situatie dat de vader zijn
dochtertje had mishandeld toen zij drie maanden oud was, waarvoor hij strafrech‐
telijk was veroordeeld. In de onderhavige procedure verzoekt hij een omgangsre‐
geling met zijn dochter. De rechtbank oordeelt dat daar op dat moment geen basis
voor was. Aan dit oordeel wordt onder meer ten grondslag gelegd:
“Daar komt bij dat vader ter zitting wel uitspreekt dat hij spijt heeft van zijn daden, maar dat de tekst die
hij uitspreekt – het spijt me – niet erg in overeenstemming lijkt te zijn met zijn non-verbale uitstraling.
Vader maakt ter zitting voornamelijk een ongeduldige indruk.”139

De uitspraken in deze paragraaf laten zien dat wanneer het feit dat er excuses zijn
aangeboden door de rechter wordt benoemd in het kader van een belangen‐
afweging, dit niet altijd betekent dat de balans ten voordele van de aanbieder van
136.
137.
138.
139.

Rb. Amsterdam 6 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC3781.
Rb. Amsterdam 6 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC3781, r.o. 5.7.
Rb. Assen 9 juni 2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BP8526.
Onder het kopje ‘Gezag en omgang’.
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de excuses uitslaat. In sommige gevallen wordt hierbij enkel benoemd dat het feit
dat er excuses zijn aangeboden het oordeel of de conclusie van de rechter niet
anders maakt. Soms wordt meer specifiek benoemd dat het feit dat er excuses zijn
aangeboden de tekortkoming of de onrechtmatige gedraging niet ongedaan maakt.
Maar de uitspraken laten ook zien dat het voorkomt dat de rechter de aangeboden
excuses beoordeelt op hun tijdigheid en oprechtheid.
5.4.3

Het uitblijven van excuses als omstandigheid bij de invulling van open
normen

Er zijn 33 gevallen gevonden waarin het uitblijven van excuses wordt benoemd als
een verzwarende omstandigheid. In deze gevallen werkt het uitblijven van excuses
in het nadeel van degene die geen excuses heeft aangeboden. In tabel 6 is een over‐
zicht te vinden van het soort zaken waarin hier sprake van was.
Tabel 6

Overzicht soort zaken waarin het uitblijven van excuses in het nadeel
werkt van degene die geen excuses heeft aangeboden

Soort zaak

Aantal uitspraken (totaal: 33)

Percentage van het totaal

Arbeidsrecht

18

54.6%

Personen- en familierecht

7

21.2%

Aansprakelijkheidsrecht

3

9.1%

Huurrecht

3

9.1%

Overeenkomstenrecht algemeen

1

3.0%

Ondernemingsrecht

1

3.0%

Een voorbeeld betreft een arbeidsrechtelijke uitspraak van de Rechtbank Haarlem
waarin in het kader van de beoordeling van een ontslag op staande voet werd
overwogen:
“Als [eiser] toen onmiddellijk zijn excuses had aangeboden en had laten blijken het goed te willen maken,
dan had de directeur wellicht nog eens bij zichzelf te rade kunnen gaan, of het voorgenomen ontslag nu
echt doorgang moest vinden, al dan niet onder oplegging van een minder vergaande maatregel. Onder de
gegeven omstandigheden kan echter niet worden volgehouden, dat het beginsel van goed werkgeverschap
met zich meebracht, dat [eiser] niettegenstaande zijn zwijgen alsnog een formele mogelijkheid moest
worden geboden om zijn verhaal te doen, voordat het ontslag op staande voet mocht worden gegeven.”140

Een onderwijsrechtelijke zaak waarin de vraag moest worden beantwoord of het
wangedrag van de scholier voldoende ernstig was om tot een definitieve verwijde‐
140. Rb. Haarlem 9 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3039, onder het kopje ‘Beoordeling van
het geschil’.
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ring van de school te besluiten is een tweede voorbeeld.141 In het kader van deze
beoordeling werd onder meer overwogen:
“Dat strekt temeer ten nadele van hem, nu hij daarvoor geen excuses heeft aangeboden en het toen ook
nog gepresteerd heeft te verlangen dat de uiterste terugkomsttijd zou worden verschoven naar 00.00
uur.”142

In de in paragraaf 5.4.1.2 besproken uitspraken werd steeds het feit dat er door de
schadeveroorzaker excuses waren aangeboden door de rechter meegenomen als
een verzachtende omstandigheid bij de vaststelling van de hoogte van de immate‐
riële schadevergoeding. Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden laat zien
dat ook sprake kan zijn van het omgekeerde geval. Hier had de schadeveroorzaker
juist geen excuses aangeboden en dit werd door de rechter benoemd als een ver‐
zwarende omstandigheid bij de bepaling van de hoogte van de immateriële
schadevergoeding.143 De schadeveroorzaker had hier onrechtmatig jegens de bena‐
deelde gehandeld door hem jarenlang anoniem en stelselmatig te stalken. Als
gevolg hiervan had de benadeelde een aanpassings- of persoonlijkheidsstoornis
ontwikkeld en daarnaast zijn arbeidsvermogen verloren. Bij de bepaling van de
hoogte van de immateriële schadevergoeding benoemt het hof verschillende
omstandigheden die hierbij in aanmerking worden genomen. Het gaat hier enkel
om voor de schadeveroorzaker verzwarende omstandigheden, waaronder het uit‐
blijven van het aanbieden van excuses:
“[geïntimeerde] heeft hierop het oogmerk gehad, is na zijn aanhouding een confrontatie met [appellant]
uit de weg gegaan en heeft nooit enige excuses gemaakt.”144

Alle omstandigheden in aanmerking genomen oordeelt het hof uiteindelijk dat de
schadeveroorzaker naar redelijkheid en billijkheid een smartengeld verschuldigd is
van € 70.000,-. Door het noemen van een reeks aan voor de schadeveroorzaker ver‐
zwarende omstandigheden lijkt het erop dat het hof de ernst van de zaak wil bena‐
drukken.145 Het feit dat de schadeveroorzaker heeft nagelaten excuses aan te
bieden is hierbij kennelijk een omstandigheid die hem wordt aangerekend.
Er zijn daarnaast 16 uitspraken gevonden waarin het uitblijven van excuses
weliswaar door de rechter wordt benoemd maar waarin dit niet wordt tegenge‐
141.
142.
143.
144.
145.

Rb. Zwolle-Lelystad 20 januari 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AV4857.
Rb. Zwolle-Lelystad 20 januari 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AV4857, r.o. 4.7.
Hof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2723.
Hof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2723, r.o. 2.8.
Zo wordt onder meer overwogen: “Het hof brengt ook in herinnering dat het hier gaat om 11 jaar
lange anonieme stalking, laster en doodsbedreigingen met het opzet als oogmerk om [appellant]
emotioneel en geestelijk te raken en hem bang te maken, zodat hij overspannen zou raken, waarin
[geïntimeerde] ruimschoots is geslaagd” (Hof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:2723, r.o. 2.8).
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worpen aan degene die geen excuses heeft aangeboden. In tabel 7 is een overzicht
te vinden van het soort zaken waarin hiervan sprake was.
Tabel 7

Overzicht soort zaken waarin het uitblijven van excuses wordt benoemd
maar niet in het nadeel werkt van degene die geen excuses heeft aangebo‐
den

Soort zaak

Aantal uitspraken (totaal: 16)

Percentage van het totaal

Arbeidsrecht

13

81.3%

Huurrecht

2

12.5%

Personen- en familierecht

1

6.3%

In de meeste gevallen werd het uitblijven van excuses niet tegengeworpen omdat
er volgens de rechter geen reden was om excuses aan te bieden:
“Dat [partij Y] geen berouw toonde over haar behandeling van [Z] behoeft geen verbazing te wekken, nu
zij er vanuit ging naar eer en geweten en op een correcte manier [Z] te hebben behandeld.”146
“[appellante] heeft geen enkele valide reden (zoal mogelijk) gegeven waarom [leefbaarheidsconsulente]
geen toegang tot de woning kreeg of haar excuses had dienen aan te bieden.”147

Het kwam ook voor dat een van de procespartijen voorafgaand aan de procedure
excuses van de wederpartij had geëist en waarbij de rechter in de uitspraak over‐
woog dat deze eis onterecht was gesteld. Een voorbeeld is een uitspraak van de
Rechtbank Noord-Holland waarin een werkgever aan de voorzetting van een
dienstverband de voorwaarde had verbonden dat de betreffende werknemer zijn
excuses moest aanbieden aan zijn collega:
“De door Van Kuijk gestelde voorwaarde aan voortzetting van het dienstverband – te weten dat [werk‐
nemer] zijn gedrag verbetert en zijn excuses aanbiedt aan zijn collega’s – is onterecht en heeft geen bij‐
drage geleverd aan het herstel van de arbeidsverhouding. De grond voor de ontbinding is dan ook in over‐
wegende mate te wijten aan Van Kuijk.”

5.5

Verplichting tot het aanbieden van excuses

Er zijn slechts twee civielrechtelijke uitspraken gevonden waarin door een proces‐
partij wordt gesteld dat er sprake is van een geschonden verplichting tot het aan‐
bieden van excuses. Hierbij wordt gesteld dat de schending van deze verplichting
zou leiden tot aansprakelijkheid (en daarmee tot schadeplichtigheid). In de eerste
146. Rb. Middelburg 8 april 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BM8556, r.o. 8.4.
147. Hof ’s-Hertogenbosch 28 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1583, r.o. 3.6.
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zaak was KLM aansprakelijk gesteld door een werkneemster.148 Volgens de werk‐
neemster had de bedrijfsarts, nadat zij een gesprek met hem had gevoerd, aan
KLM doorgegeven wie haar advocaat was. Vervolgens zou het hoofd Dienst
Bedrijfsbeveiliging van KLM zich buiten haar medeweten tot haar advocaat
hebben gewend, waarbij hij grievende uitlatingen jegens haar zou hebben gedaan
en zou hebben gedreigd met ontslag. Eiseres had in eerste aanleg een verklaring
voor recht gevorderd dat KLM, door na te laten haar excuses aan te bieden respec‐
tievelijk disciplinaire maatregelen te nemen tegen de betrokken werknemers,
jegens haar in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid had gehandeld. Het
komt echter niet tot een inhoudelijke beoordeling op dit punt aangezien de eiseres
haar eis bij conclusie van repliek wijzigt.149 Het is natuurlijk gissen wat eiseres
heeft doen besluiten haar eis te wijzigen, maar het zou zomaar kunnen dat de
rechter in een voorlopig oordeel heeft laten doorschemeren dat met de oorspronke‐
lijke vordering onvoldoende was gesteld welke rechtsnorm door KLM was
geschonden.
Er is slechts een uitspraak gevonden waarin de rechter de vraag of door het
nalaten om excuses aan te bieden onrechtmatig is gehandeld, inhoudelijk beoor‐
deelt.150 In deze zaak was de eiser in de tegen hem aangespannen strafrechtelijke
procedure in hoger beroep vrijgesproken van het hem tenlastegelegde. In de
onderhavige procedure spreekt hij de Staat aan uit hoofde van onrechtmatige
daad. Hij stelt zich daartoe op het standpunt dat de Staat met het strafrechtelijk
optreden jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld en dat de Staat dientengevolge
schadeplichtig is. Volgens de eiser heeft de Staat bij de vervolging en de afwikke‐
ling van zijn strafzaak onzorgvuldig jegens hem gehandeld. Hierbij wijst hij onder
meer op de omstandigheid dat het Openbaar Ministerie haar in het kader van een
bemiddelingstraject gedane toezegging tot het maken van excuses niet is nageko‐
men.151 Dit standpunt mist volgens de rechtbank echter doel:
“Met betrekking tot de overige door [A] gestelde onrechtmatige handelingen geldt dat, ook indien zou
worden aangenomen dat de Staat hiermee in het kader van de strafvordering onzorgvuldig heeft gehan‐
deld, daarmee niet is gegeven dat sprake is van civielrechtelijk onrechtmatig handelen. Daarbij geldt dat
[A] ten aanzien van deze handelingen niet heeft gesteld welke rechtsnorm is geschonden en hoe dit voor
hem tot schade heeft geleid.”152

148. HR 15 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2178.
149. De eis werd nu meer concreet ingekleed door het vorderen van een verklaring voor recht dat dat
KLM [eiseres] in haar persoonlijke levenssfeer heeft aangetast, dan wel haar recht op bescherming
van de persoonlijke levenssfeer heeft geschonden en daarnaast in strijd heeft gehandeld met art.
7A:1638z BW, art. 6:162 BW, art. 8 lid 2 EVRM en art. 11 lid 3 Wet persoonsregistratie.
150. Rb. Amsterdam 12 oktober 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6899.
151. Zie Rb. Amsterdam 12 oktober 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6899, r.o. 4.8.
152. Rb. Amsterdam 12 oktober 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6899, r.o. 4.8.2.
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Met het nalaten om excuses aan te bieden is in dit geval volgens de rechtbank dus
niet civielrechtelijk onrechtmatig gehandeld. Daarbij geldt dat de eiser ten aanzien
van het niet aanbieden van excuses door het Openbaar Ministerie niet heeft gesteld
welke rechtsnorm is geschonden en hoe dit voor hem tot schade heeft geleid.

5.6

Obiter dictum over het aanbieden van excuses

De rechter kan in een uitspraak overwegingen ten overvloede (obiter dicta) naar
voren brengen. Onder een overweging ten overvloede wordt verstaan een overwe‐
ging die de in het vonnis voorkomende bindende beslissing niet draagt.153 Dit type
overwegingen kunnen tot doel hebben tegenwerpingen van de in het ongelijk
gestelde partij te ontkrachten of, met het oog op bijvoorbeeld de rechtsvorming,
argumentatie leveren voor een standpunt dat in het geschil niet tussen partijen ter
discussie staat.154 Voorts wordt in de literatuur erkend dat overwegingen ten over‐
vloede beweringen kunnen bevatten die het karakter hebben van een advies of uit‐
drukking geven aan gevoelens van de rechter.155
Uit de jurisprudentieanalyse is een illustratief voorbeeld naar voren gekomen
van een obiter dictum waarin de rechter een overweging wijdt aan het aanbieden
van excuses.156 Het betrof een zaak waarin een middelbare school een scholier had
geschorst vanwege het roken van een joint in de pauze. De school had haar besluit
gerechtvaardigd door te wijzen op het door haar gehanteerde strenge beleid en
haar streven tot het hoog houden van een goede naam en reputatie. Volgens de
rechtbank is dit echter niet doorslaggevend en zijn de omstandigheden van het
geval bepalend voor de beoordeling van de vraag of de school redelijkerwijs had
kunnen overgaan tot een definitieve schorsing. Op grond van die omstandigheden
oordeelt de rechtbank vervolgens dat de school in redelijkheid niet had kunnen
beslissen tot het opleggen – en handhaven – van de gewraakte maatregel. Daarbij
wijst de rechtbank onder anderen op de omstandigheid dat de school onvoldoende
had uiteengezet waarom aan de andere leerlingen die betrokken waren bij het‐
zelfde incident een andere, minder zware, maatregel was opgelegd. De vordering
van de ouders van de scholier tot toelating van de scholier tot het onderwijs en het
schriftelijk ongedaan maken van de schorsing werd dienovereenkomstig toege‐

153. Met deze definitie sluit ik aan bij de door Plug gehanteerde begripsbepaling van de ‘overweging
ten overvloede in eigenlijke zin’ (Plug 1995). Hiervan onderscheidt zich de ‘overweging ten over‐
vloede in oneigenlijk zin’ waarbij het gaat om overwegingen die weliswaar worden gepresenteerd
als een overweging ten overvloede, maar toch een zelfstandige rechtvaardiging voor de beslissing
opleveren.
154. Zie over de verschillende functies Plug 1995.
155. Zie voor voorbeelden Plug 1995. Zie voorts Asser/Vranken Algemeen deel ** 1995/245 waarin
Vranken opmerkt dat men soms in de lagere rechtspraak ziet dat de rechter in een overweging
ten overvloede zijn zakelijk masker afzet en zich met empathie tot de beklemde partij richt.
156. Rb. Utrecht 2 januari 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AA9454.
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wezen. Tot zover de beantwoording van de rechtsvraag. De rechter ziet vervolgens
aanleiding om in een obiter dictum het woord tot partijen te richten:
“Ten overvloede wordt nog overwogen, dat deze uitspraak er niet aan in de weg hoeft te staan dat [het
kind] alsnog zijn welgemeende excuses voor het gebeurde op schrift aan Stebo aanbiedt en dat hem door
Stebo een straf wordt opgelegd die naar omstandigheden passend is, maar die het onmiskenbare belang
van [het kind] om het lopende schooljaar normaal af te kunnen maken, ontziet, waarbij uiteraard gedacht
wordt aan de sanctie die de overige gestraften in deze affaire is opgelegd.”157

De geciteerde overweging is duidelijk niet argumentatief, in die zin dat het geen
functie heeft bij de oplossing van het geschil dat aan de rechter is voorgelegd. De
vraag kan worden opgeworpen welke doel de rechter met deze overweging dan
wel heeft beoogd. De opmerking dat de uitspraak er niet aan in de weg hoeft te
staan dat de scholier alsnog zijn welgemeende excuses voor het gebeurde op
schrift aan de school aanbiedt, lijkt erop gericht de scholier te stimuleren excuses
aan te bieden. De rechter kijkt verder dan het juridische geschil en probeert, onder
andere door het stimuleren van het aanbieden van excuses, de verhouding tussen
partijen te herstellen. Daarmee geeft hij partijen handvatten over hoe zij hun
samenwerking in de toekomst kunnen vormgeven. Het lijkt er daarnaast op dat de
rechtbank duidelijk wil maken dat het feit dat de vordering van de ouders van de
scholier is toegewezen, de scholier niet vrijpleit van het nemen van verantwoorde‐
lijkheid voor het gebeurde (en dat excuses dus nog steeds op zijn plaats zijn). Dit
komt ook tot uitdrukking in het oordeel omtrent de afwikkeling van de proceskos‐
ten:
“Aanleiding wordt gezien de proceskosten tussen partijen te compenseren. Daartoe wordt overwogen dat
het op zichzelf verwijtbare gedrag van [het kind] de oorzaak is geweest van het tussen partijen gerezen
geschil.”158

Bezien we de overweging ten overvloede en de overweging ten aanzien van de
proceskostenkostenveroordeling in samenhang dan wordt duidelijk wat het gevoel
van de rechter is ten aanzien van het gedrag van de scholier. Hoewel de scholier in
het gelijk is gesteld wordt hij toch gezien als de veroorzaker van het tussen partijen
gerezen geschil, waarvoor excuses op zijn plaats zijn. Als gevolg van deze overwe‐
gingen zal de school, als de in het ongelijk gestelde partij, de beslissing mogelijk als
aanvaardbaarder beschouwen.

157. Rb. Utrecht 2 januari 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AA9454, r.o. 3.8.
158. Rb. Utrecht 2 januari 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AA9454, r.o. 3.9.
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Conclusie

De uitkomsten van de jurisprudentieanalyse die zijn gepresenteerd in dit hoofd‐
stuk laten zien dat er een grote verscheidenheid bestaat in de wijze waarop excuses
een rol spelen in de civiele rechtspraak. In dit hoofdstuk zijn vijf modaliteiten
besproken:
1. De rechter gebruikt aangeboden excuses om bepaalde feiten vast te stellen.
Excuses die voorafgaand aan het geding zijn aangeboden blijken door rechters te
kunnen worden gebuikt ter onderbouwing van feiten of standpunten die zij ten
grondslag leggen aan hun beslissing. Aangeboden excuses fungeren hier dus als
een bewijsmiddel. De aangeboden excuses blijken echter geen doorslaggevende
betekenis te hebben. In de betreffende uitspraken verwezen rechters steeds ook
naar andere argumenten en werden de aangeboden excuses veelal gebruikt ter
onderbouwing van een enkel onderdeel van het gehele feitencomplex. Daarnaast
blijken excuses die tijdens het geding worden aangeboden te kunnen worden
opgevat als een gerechtelijke erkentenis. Hiervan kan enkel sprake zijn wanneer
met het aanbieden van excuses voldoende uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de
waarheid van een of meer stellingen van de wederpartij wordt erkend
2. De rechter beoordeelt of aangeboden excuses een erkenning van aan‐
sprakelijkheid (of een andere juridische kwalificatie) inhouden.
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen blijkt (door de toepassing van de wilsver‐
trouwensleer) met het aanbieden van excuses aansprakelijkheid of een andere juri‐
dische kwalificatie te kunnen worden erkend.
3. De rechter gebruikt het feit dat excuses wel/niet zijn aangeboden excuses als
een omstandigheid bij de invulling van een open norm.
Zowel het feit dat door een procespartij excuses zijn aangeboden als het feit dat er
juist geen excuses zijn aangeboden blijkt door rechters te worden meegewogen bij
de invulling van open normen. Hierbij lijkt er sprake te zijn van een dubbele prik‐
kel. Het aanbieden van excuses wordt namelijk beloond, terwijl het niet aanbieden
van excuses wordt afgestraft.
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4. De rechter beoordeelt of er sprake is van een geschonden verplichting tot het
aanbieden van excuses (in welke geval de schending van deze verplichting
zou leiden tot aansprakelijkheid).
Er zijn civielrechtelijke uitspraken gevonden waarin door een procespartij wordt
gesteld dat er sprake is van een geschonden verplichting tot het aanbieden van
excuses. In een van deze uitspraken komt de rechter toe aan een inhoudelijk oor‐
deel ten aanzien van de vraag of door het nalaten om excuses aan te bieden
onrechtmatig is gehandeld (en daarmee sprake is van schadeplichtigheid). De
rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend aangezien onvoldoende gesteld
was welke rechtsnorm zou zijn geschonden en tot welke schade dit heeft geleid.
5. De rechter verwijst naar excuses in een obiter dictum.
Er zijn enkele uitspraken gevonden waarin de rechter in een obiter dictum het aan‐
bieden van excuses door een van de procespartijen stimuleert.

6

Jurisprudentieonderzoek: gevorderde
excuses in de civiele procedure

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik de gevonden uitspraken waaruit bleek dat er een
vordering tot het aanbieden van excuses door een van de procespartijen was inge‐
steld. Gezien het grote aantal uitspraken dat in deze categorie is gevonden,
bespreek ik dit onderwerp in een afzonderlijk hoofdstuk.
Er zijn in totaal 175 zaken gevonden waarin excuses werden gevorderd. In het
merendeel van de gevallen (in 104 zaken) ging het aan om aansprakelijkheids‐
zaken waarbij door de eisende partij werd gesteld dat de gedaagde zich jegens
haar onrechtmatig had gedragen. Hierbij ging het in het grootste gedeelte van de
gevallen (in 71 zaken) om geschillen over de rechtmatigheid van publicaties en/of
uitlatingen. Maar ook andere onrechtmatige daad zaken zijn terug te vinden zoals
geschillen over de rechtmatigheid van het optreden van de overheid en mislei‐
dende reclames.1 Zoals in tabel 8 is te zien, werden excuses ook gevorderd in heel
andere type zaken.
Tabel 8

Overzicht soort zaken waarin excuses werden gevorderd

Soort zaak

Aantal uitspraken

Aansprakelijkheidsrecht

104

Intellectueel eigendomsrecht 32
Arbeidsrecht

21

Overeenkomstenrecht

10

Ondernemingsrecht

6

Faillissementsrecht

1

Huurrecht

1

1.

T.a.v. overheidsaansprakelijkheid zie bijvoorbeeld: Rb. Den Haag 11 april 2012, ECLI:NL:RBSGR:
2012:BW2973 en Hof ’s-Hertogenbosch 7 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:890. T.a.v. mislei‐
dende reclame zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601 en Rb.
Den Haag 19 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1696.
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In dit hoofdstuk wordt eerst omschreven hoe de vorderingen tot het aanbieden
van excuses worden vormgegeven (paragraaf 6.2). Ten tweede wordt bekeken hoe
deze vorderingen juridisch worden gekwalificeerd (paragraaf 6.3). Ten slotte
wordt bekeken hoe de vordering tot het aanbieden van excuses door rechters
wordt beoordeeld (paragraaf 6.4).

6.2

Vorm excuses

Er bestaan grote verschillen in de vorm van de excuses die worden gevorderd. In
de eerste plaats zijn er verschillen ten aanzien van degene(n) die in kennis
zou(den) moeten worden gesteld van de excuses in het geval de vordering zou
worden toegewezen. In veruit de meeste gevallen (93 keer) werd verzocht dat de
excuses publiekelijk worden aangeboden. Hiermee wordt bedoeld dat de
gevraagde excuses beschikbaar zouden moeten worden gesteld op een medium
dat publiekelijk toegankelijk is. Denk hierbij aan websites,2 kranten,3 tijdschriften,4
tv-zenders,5 radiozenders6 en sociale media.7 Het kwam ook voor (zestig keer) dat
de gevorderde excuses zouden moeten worden gericht aan een beperkte en gespe‐
cificeerde groep. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een zaak waarin de vraag cen‐
traal stond of gedaagde inbreuk had gemaakt op het merkrecht van eisers.8 Eisers
vorderden gedaagde te veroordelen tot het versturen van een excuusbrief aan alle
afnemers aan wie het betreffende product was verkocht:

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Bijvoorbeeld: Rb. Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0543 (“[gedaagde] zal ver‐
oordelen tot plaatsing op de website (…) van de (…) ingebrachte excuusbrief”).
Bijvoorbeeld: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1920 (“om op
eigen kosten over te gaan tot plaatsing van een rectificatie dan wel excuusbrief in een door [appel‐
lante] aan te wijzen dagblad”).
Bijvoorbeeld: Rb. Midden-Nederland 19 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (“afzonderlijk
plaatsen van eigen excusesadvertentie, op ¼ van de paginagrootte van het gewraakte artikel, in
zowel [krant] als het weekblad De Stad Amersfoort”).
Bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 27 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2601 (“te bevelen om binnen
zeven dagen deze rectificatie eenmalig gedurende 30 seconden op of omstreeks 20.00 uur op alle
televisiezenders, via welke Procter & Gamble de reclame-uitingen heeft gepubliceerd of laten
publiceren”).
Bijvoorbeeld: Rb. Den Haag 18 augustus 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU1179 (“Radio Noordzee
te gebieden een rectificatie uit te spreken bij monde van de presentator van het eerstvolgende pro‐
gramma na betekening van dit vonnis dat op de dinsdagochtend wordt uitgezonden”).
Bijvoorbeeld Rb. Midden-Nederland 10 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2142: (“de volgende rec‐
tificatie te plaatsen en geplaatst te houden op de Facebook-pagina en de LinkedIn-pagina van
[bedrijf 6]”).
Rb. Breda 3 december 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9894. Er zijn meerdere voorbeelden gevon‐
den van IE-rechtelijke geschillen waarin werd gevorderd gedaagde te veroordelen tot het verstu‐
ren van een excuusbrief gericht aan alle afnemers van het gewraakte product. Zie o.a.: Rb. Arn‐
hem 23 juni 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU1580 en Rb. Breda 3 december 2003, ECLI:NL:RBBRE:
2003:AN9894.
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“Eisers vorderen om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: (…) gedaagde te veroordelen om binnen een
week na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie onder de naam ‘Ritec’ een namaakproduct is
verkocht een excuusbrief te sturen (…)”

Een ander voorbeeld betreft een geschil over het lidmaatschap van een vereniging
van huurders van een flatgebouw waarin werd gevorderd gedaagde te veroorde‐
len tot het sturen van een brief waarin excuses worden aangeboden gericht aan alle
bewoners van de flat:
“Eisers vorderen samengevat (…) dat de Vereniging binnen 24 uur na het te betekenen vonnis een brief
zendt aan alle bewoners van ‘Parkflat de Valkenburcht’ waarin zij excuses maakt voor de wijze waarop zij
zijn bejegend.”9

Voorts werd in relatief weinig gevallen (twintig keer) persoonlijke excuses gevor‐
derd. Met persoonlijke excuses wordt bedoeld dat de gevraagde excuses enkel hoe‐
ven te worden verstuurd aan de benadeelde en eventueel aan diens familieleden:
“De vordering luidt om bij vonnis: (…) Vanaf heden een rectificatie door gedaagde te gelasten van de
onjuist gedane publicaties door gedaagde middels het schrijven van een brief aan eiser door gedaagde
waarin zij haar excuses aan eiser aanbiedt, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per
dag;”10
“Kort weergegeven houdt de vordering het volgende in:(…) [gedaagde] zal [eiser] schriftelijk zijn excuses
aanbieden voor zijn wangedrag.”11
“[eiser] vordert – na eiswijziging – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, om: (…) [gedaagden] te veroor‐
delen tot het maken van schriftelijke excuses aan [eiser] en familieleden.”12

Ten tweede bleken er verschillen in de wijze waarop de gevraagde excuses worden
geformuleerd. Meestal was een voorgestelde tekst opgenomen in de vordering of
de dagvaarding. Maar het kwam ook voor dat werd gevorderd dat de tekst van de
excuses door de rechter of de wederpartij zou moeten worden opgesteld:

9.
10.
11.
12.

Rb. Arnhem 30 juli 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BE7526. Zie voor de kortgedingprocedure die aan
deze bodemprocedure vooraf ging en waarin ook al excuses werden gevorderd: Rb. Arnhem
15 december 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BB9398.
Rb. Rotterdam 24 maart 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BH7630.
Rb. Utrecht 1 maart 2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AD9720.
Rb. Amsterdam 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8224.
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“Bovendien heeft [gedaagde] een eis in reconventie ingesteld, inhoudende dat [eiser] zijn excuses aan
[gedaagde] maakt voor door [eiser] in diverse kranten gemaakte opmerkingen door middel van een door de
voorzieningenrechter te formuleren rectificatie (…).”13
“[A] heeft in de verstekprocedure – samengevat – gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad, [B] zal veroordelen (…) tot het opstellen van een excuusbrief (…).”14
“Eisers vorderen, zakelijk weergegeven: (…)[ged1] te veroordelen (…) om op deugdelijke wijze zijn excu‐
ses te maken.”15

Wanneer er sprake was van een voorgestelde tekst bestaan er verschillen in de
wijze waarop deze tekst is geformuleerd. Zo zijn er opvallende verschillen ten
aanzien van degene(n) aan wie de excuses worden aangeboden. In de meeste
gevallen worden de excuses, die zijn opgenomen in de voorgestelde tekst, in ieder
geval aangeboden aan degene die de excuses vordert:
“Wij bieden hierbij onze excuses aan de heer [eiser] aan.”16
“Voor de onjuistheid van die mededeling biedt Inspirit Media haar excuses aan de heer [eiser sub 2]
aan.”17

Maar het kwam ook regelmatig voor dat de in de voorgestelde tekst opgenomen
excuses extern waren gericht. Hiermee wordt bedoeld dat de gevraagde excuses
niet worden aangeboden aan degene die de excuses vordert maar aan een ander
persoon, groep personen of aan het gehele publiek. Een voorbeeld biedt een zaak
waarin in geding was of gedaagde door de verkoop van tafelgashaarden inbreuk
had gemaakt op het merkrecht van eiseres.18 Eiseres vordert – onder meer – dat
gedaagde de inbreuk makende tafelgashaarden definitief dient te verwijderen van
de website en hiervoor in de plaats een duidelijk leesbaar bericht dient te plaatsen
met daarin de volgende passage:
“Wij zullen de betreffende tafelgashaarden niet meer aanbieden en/of leveren. Eventuele orders zullen der‐
halve als niet-geplaatst worden beschouwd. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.”
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Rb. Groningen 25 mei 2004, ECLI:NL:RBGRO:2004:AO9943. Zie voor een andere voorbeeld waar
publieke excuses werden gevorderd “op de door de rechtbank te bepalen wijze”: Rb. Leeuwarden
27 april 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ3207.
Rb. Amsterdam 30 juni 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1998.
Rb. Den Haag 4 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13197. Zie voor andere voorbeelden
waarin werd gevorderd de wederpartij te veroordelen tot het formuleren van excuses: Rb. Mid‐
den-Nederland 10 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4057 en Rb. Haarlem 1 november 2006,
ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ136.
Rb. Amsterdam 11 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1284.
Rb. Utrecht 2 september 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ7100.
Rb. Den Haag 20 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4263.
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Aangezien de excuses op de website van gedaagde dienen te worden geplaatst is
het bericht bestemd voor de klanten die de betreffende website bezoeken. Dit is
dan ook de groep personen aan wie excuses ‘voor het ongemak’ wordt aangebo‐
den. Degene die de excuses vordert is hier duidelijk niet degene aan wie de excu‐
ses worden aangeboden. Een ander voorbeeld betreft een zaak waarin in geding
was of KPN onrechtmatig had gehandeld door een brief te versturen aan klanten
en niet-klanten van Pretium waarin ten opzichte van Pretium oneerlijke medede‐
lingen zouden zijn gedaan. 19 Pretium vordert – onder meer – dat KPN per aangete‐
kende post een rectificatiebericht dient te versturen aan alle klanten die de brief
hadden ontvangen, met daarin de volgende passage:
“Wij bieden u onze excuses aan voor deze onzorgvuldige communicatie.”

Ook hier worden excuses aangeboden aan de klanten die de brief met de oneerlijke
mededelingen hadden ontvangen en niet aan degene die de excuses vordert.
Het kwam ook voor dat de excuses niet specifiek aan iemand waren gericht
maar zagen op het eigen handelen:
“Wij betreuren onze handelwijze ten zeerste.”20

Ten aanzien van de formulering viel verder op dat in een aantal gevallen (acht
keer) in de voorgestelde tekst weliswaar excuses waren terug te vinden maar dat
het ter keuze van de gedaagde werd gelaten of deze passage ook daadwerkelijk
zou worden opgenomen:
“[ter keuze van Gedaagden, eventueel ook: Onze excuses voor het hierdoor ontstane ongemak.]”21

Ten slotte viel het, ten aanzien van de formulering van excuses die werden gevor‐
derd, op dat regelmatig (23 keer) ‘welgemeende’ of ‘oprechte’ excuses werden
gevorderd:
“Wij betreuren het zeer dat wij hiermee verwarring hebben veroorzaakt en bieden onze welgemeende
excuses daarvoor aan.”22
“Linde en [M.S.] bieden [werknemer] oprecht hun excuses aan en kijken uit naar een vruchtbare voort‐
zetting van de arbeidsovereenkomst.”23

19.
20.
21.
22.
23.

Rb. Den Haag 17 oktober 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BB5893.
Rb. Den Haag 21 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ7019.
Rb. Haarlem 7 januari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH0491.
Rb. Den Haag 29 juli 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU4076.
Rb. Rotterdam 4 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2464.
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Kwalificatie van de vordering tot het aanbieden van excuses

In de meerderheid van de gevonden zaken (126 gevallen) werd de vordering tot
het aanbieden van excuses ingekleed als een rectificatie waarbij in de voorgestelde
tekst excuses waren opgenomen.24 Uit de uitspraken was over het algemeen niet te
achterhalen wat de specifieke wettelijke basis was voor de gevorderde rectificatie.
In zijn algemeenheid wordt een dergelijke vordering vaak gebaseerd op art. 6:167
BW. Op basis van deze bepaling kan een benadeelde openbaarmaking vorderen
van een rectificatie vanwege de publicatie van onjuiste of onvolledige gegevens
van feitelijke aard. In andere gevallen waarin onrechtmatige uitlatingen zijn
gedaan25 zal een vordering gebaseerd kunnen worden op het meer algemene art.
6:103 BW dat ziet op schadevergoeding in natura.26 Daarnaast is er een aantal spe‐
cifieke bepalingen waarop een vordering tot rectificatie kan worden gebaseerd.27
In twee gevallen werd de vordering tot het aanbieden van excuses geformu‐
leerd als een gebod.28 Ook in deze uitspraken wordt niet verwezen naar een
wettelijke basis. Over het algemeen zal een vordering tot een rechtelijk bevel tot
het verrichten van een bepaalde handelingen (gebodsactie) haar grondslag vinden
in art. 3:296 BW. In de overige 47 gevallen werd specifiek het aanbieden van excu‐

24.

25.
26.

27.

28.

Zie bijvoorbeeld: Rb. Amsterdam 15 september 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8892 (“[gedaagde
1] te gelasten een rectificatie op gogodutch te plaatsen waarin zij excuses maakt”) en Rb. Rotter‐
dam 21 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ3031 (“en dat gedaagden dienen te rectificeren
in de openbaarheid via de ether en in de schrijvende pers met het aanbieden van excuses aan
eisers”).
Gezien de beperkte reikwijdte van art. 6:167 lid 1 BW valt hieronder bijvoorbeeld niet het geven
van ‘onjuiste meningen’, zie Van Nispen in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:167, aant. A.
Een vordering tot rectificatie in de zin van art. 6:167 BW is te beschouwen als een bijzondere vorm
van schadevergoeding in natura (schadevergoeding anders dan in geld). De zelfstandige beteke‐
nis van art. 6:167 BW ten opzichte van art. 6:103 BW is gelegen in het tweede lid van art. 6:167 BW
op basis waarvan een veroordeling tot rectificatie mogelijk is terwijl aansprakelijkheid kan ont‐
breken omdat de dader onbekend is met de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Zie
hierover o.a. Tigelaar in: GS Schadevergoeding, art. 6:103 BW, aant. 10 (online, bijgewerkt 16 janu‐
ari 2018).
Zie bijvoorbeeld art. 6:196 lid 1 BW op basis waarvan degene die door openbaarmaking van een
in art. 6:194 BW omschreven mededeling (misleidende reclame) of een ongeoorloofde vergelij‐
kende reclame schade heeft geleden of dreigt te zullen leiden een rectificatiebevel kan vorderen.
Zie voor andere voorbeelden Van Nispen in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:167 BW, aant. 6.
Rb. Alkmaar 13 augustus 2003, ECLI:NL:RBALK:2003:AI1806 en Rb. Den Haag 17 maart 2016,
ECLI:NL:RBDHA:2016:2825.
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ses (al dan niet in de vorm van een brief) gevorderd, zonder dat hierbij werd
verwezen naar enige wetsbepaling.29
Ten aanzien van de laatst genoemde categorie is het interessant om te verwijzen
naar een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.30 In deze zaak spreekt een
vennootschap een voormalig bestuurder aan omdat deze in strijd met het destijds
geldende risicomanagementbeleid te grote risico's zou zijn aangegaan. In een
tegenvordering eist de bestuurder vervolgens excuses van de vennootschap voor
de in zijn ogen onterechte aansprakelijkheidsstelling.31 Bij de beoordeling van deze
vordering maakt de rechter duidelijk dat een excuusbrief niet hetzelfde is als een
rectificatie:
“Onder omstandigheden kan een partij bevolen worden om een publieke rectificatie te doen terzake van
eerdere, door de rechter onjuist geachte uitingen, maar de door [gedaagde ] gevorderde ‘excuusbrief’ gaat
veel verder (…).”32

Ook in een andere zaak wordt een onderscheid gemaakt tussen een vordering tot
het aanbieden van excuses en een vordering tot veroordeling tot rectificatie.33 In
deze procedure lag de vraag voor of de gedaagde onrechtmatig had gehandeld
door het versturen van een e-mail bericht. De eiser vorderde onder meer dat de
gedaagde zou worden veroordeeld tot het versturen van een aangetekende brief
met daarin de volgende passage:
“Ik deel u mede dat ik u ten onrechte heb beticht van frauduleus handelen, reden waarom ik u hierbij mijn
welgemeende excuses aanbied.”34

Gedaagde stelt vervolgens in zijn verweer dat deze brief moet worden gekwalifi‐
ceerd als een excuusbrief en niet als een rectificatie in de zin van art 6:167 BW:
29.

30.
31.

32.
33.
34.

Zie bijvoorbeeld: Rb. Utrecht 11 juli 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX3527 (“[eiser] vordert veroor‐
deling van UMCU tot verstrekking van een excuusbrief”); Rb. Amsterdam 30 juni 2010,
ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1998 (“[A] heeft in de verstekprocedure – samengevat – gevorderd dat
de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [B] zal veroordelen tot (…) het opstellen van
een excuusbrief.”); Rb. Den Haag 19 januari 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AA9581 (“Eiseressen vor‐
deren na wijziging van eis – kort weergegeven – de Staat te veroordelen dan wel te gebieden tot:
(…) – het publiekelijk aanbieden van verontschuldigingen voor de gang van zaken.”) en Rb. Den
Haag 19 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5691 (“Eiser vordert (…) gedaagden te gebieden om
hun excuses aan te bieden aan de familie [familienaam], een en ander op straffe van een dwang‐
som en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.”).
Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993.
Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993, r.o. 4.3: “[gedaagde ] vordert
(…) dat [eisers 1, 2 en 3], de raad van commissarissen en hun aandeelhouders de tegen
[gedaagde ] ingestelde procedure intrekken en zich jegens [gedaagde ] verontschuldigen voor de
ontstane misverstanden.”
Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993, r.o. 5.42.
Rb. Midden-Nederland 9 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5907.
Rb. Midden-Nederland 9 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5907, r.o. 3.1.
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“De brief die [eiser] wenst te ontvangen is geen rectificatie maar een excuusbrief; wat betekent dat het
hem gaat om een zuiver emotioneel belang, waarvoor geen rechtsvordering kan worden ingesteld, aldus
steeds [gedaagde].”35

De rechtbank is het met gedaagde eens dat de gevorderde ‘excuusbrief’ niet kan
worden gekwalificeerd als een rectificatie in de zin van art. 6:167 BW en wijst er
daarnaast op dat deze wetsbepaling door eiser ook niet aan de vordering ten
grondslag was gelegd:
“Een vordering als bedoeld in artikel 6:167 BW is niet ingesteld, nu [eiser] geen openbaarmaking vordert
van een rectificatie op een door de rechter aan te geven wijze. Desgevraagd heeft [eiser] ook aangegeven
dat het bepaalde in artikel 6:167 BW niet aan zijn vordering ten grondslag ligt.”36

Hoewel er volgens de rechtbank dus geen sprake is van een vordering tot rectifica‐
tie komt de vordering toch voor verdere beoordeling in aanmerking. Het verweer
dat het vorderen van een excuusbrief meebrengt dat het enkel gaat om een emotio‐
neel belang waarvoor op grond van art. 3:303 BW geen rechtsvordering kan
worden ingesteld wordt gepasseerd:
“Dat het in dezen uitsluitend gaat om een emotioneel belang aan de zijde van [eiser], heeft hij betwist,
daarbij wijzend op zijn zakelijke, professionele belang om als (cassatie)advocaat werkzaam te kunnen blij‐
ven. [gedaagde] heeft dit op haar beurt niet (gemotiveerd) weersproken, zodat de kantonrechter haar
beroep op artikel 3:303 BW (zonder belang geen rechtsvordering) passeert.”37

Uiteindelijk wordt de vordering door de rechtbank inhoudelijk beoordeeld waarbij
tot de conclusie wordt gekomen dat er door gedaagde niet onrechtmatig jegens
eiser is gehandeld. Wat nu wel als de wettelijke basis voor de vordering tot het ont‐
vangen van een excuusbrief werd gezien wordt niet duidelijk.
In een uitspraak van Rechtbank Assen wordt wel een kwalificatie gegeven voor
dergelijk vordering.38 Een werkneemster stelt dat haar werkgever zich niet als
35.

36.
37.
38.

Rb. Midden-Nederland 9 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5907, r.o. 3.4. Hoewel hier niet
expliciet naar wordt verwezen is hier waarschijnlijk aansluiting gezocht bij HR 9 oktober 1998,
ECLI:NL:HR:1998:ZC2735, NJ 1998/853 (Jeffrey/MBarka). Hierin werd geoordeeld dat een ‘zuiver
emotioneel belang’ niet kan worden aangemerkt als voldoende belang in de zin van art. 3:303 BW.
Het ‘Jeffrey-arrest’ is in de literatuur gerelativeerd (Keirse 2011) en hevig bekritiseerd (zie o.a.
Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005/66; Du Perron 2003, p. 521; Van Maanen 1999 en Linden‐
bergh & Van Maanen 2011, p. 84-86; anders: Nieskens-Isphordingh 1999 en Gras 2006) en lijkt
inmiddels te zijn achterhaald door latere rechtspraak (vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:
2010:BK8146, NJ 2010/172 (Chipshol/Staat); HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760, NJ 2016/77,
m.nt. J.B.M. Vranken (AIG/X.) en Hof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:
2018:4396; Akkermans 2016 en Opdam 2019).
Rb. Midden-Nederland 9 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5907, r.o. 4.3.
Rb. Midden-Nederland 9 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5907, r.o. 4.3.
Rb. Assen 3 juli 2007, ECLI:NL:RBASS:2007:BA9390.
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goed werkgever heeft gedragen om reden dat zij onvoldoende is ingewerkt en
begeleid en zij zich door de opstelling en uitlatingen van werkgever in haar eer
en/of goede naam aangetast voelt. Op basis van art. 7:611 BW vordert zij naast een
verklaring voor recht en vergoeding van immateriële schade ook het aanbieden
van excuses door haar voormalig werkgever in de vorm van een excuusbrief.
Waarom ze belang heeft bij een dergelijke excuusbrief wordt door haar procesver‐
tegenwoordiger als volgt toegelicht:
“Zij heeft naast de gevorderde immateriële schadevergoeding ook belang bij de gevraagde excuusbrief
omdat een dergelijke brief als een vorm van immateriële schadevergoeding kan worden gezien.”

In het oordeel stelt de rechter voorop dat beslissingen over (on)geschiktheid en
over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst in beginsel niet via art.
7:611 BW alsnog ter toetsing kunnen worden voorgelegd. De door werkneemster
naar voren gebrachte verwijten op die onderdelen leiden in dit geval niet tot een
andere uitkomst. De vorderingen worden dientengevolge afgewezen. In het vonnis
staat de rechter echter wel nog kort stil bij de kwalificatie van de door de werk‐
neemster ingestelde vorderingen:
“De vorderingen van [gedaagde] betreffen, ook waar het gaat om de gevraagde excuusbrief, vergoeding
van haar door BJD toegebrachte schade doordat BJD zich niet als goed werkgever heeft gedragen.”

Het ontvangen van excuses (in dit geval in de vorm van een excuusbrief) wordt
hier door de rechter dus gekwalificeerd als een vorm van schadevergoeding. Een
dergelijk vordering zou kunnen worden gebaseerd op art. 6:103 BW waarin aan de
rechter de mogelijkheid wordt gegeven om schadevergoeding in een andere vorm
dan geld (in natura) toe te kennen.

6.4

De beoordeling van de vordering tot het aanbieden van
excuses

Van de in totaal 175 gevonden uitspraken waarin excuses werden gevorderd, werd
deze vordering in 27 gevallen toegewezen en in 148 gevallen afgewezen. In deze
paragraaf wordt onder de loep genomen hoe een vordering tot het aanbieden van
excuses door rechters wordt beoordeeld. Welke argumenten leggen zij ten grond‐
slag aan een toe- of afwijzing van een dergelijke vordering? Allereerst worden de
uitspraken besproken waarin een vordering tot het aanbieden van excuses wordt
afgewezen (paragraaf 6.4.1) om vervolgens de uitspraken te bekijken waarin een
vorderingen tot het aanbieden van excuses wordt toegewezen (paragraaf 6.4.2).
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Afgewezen vorderingen tot het aanbieden van excuses

Er zijn 148 uitspraken gevonden waarin de vordering tot het aanbieden van excu‐
ses werd afgewezen. In 62 van deze uitspraken werd de gehele vordering afgewe‐
zen (bijvoorbeeld omdat er volgens de rechter geen sprake was van onrechtmatig‐
heid) en dus ook de vordering tot het aanbieden van excuses. Daarnaast zijn er 23
uitspraken gevonden waarin de vordering tot veroordeling tot rectificatie werd
afgewezen en daarmee dus ook de daarin opgenomen excuses. Er is één uitspraak
gevonden waarin de beslissing werd aangehouden voor verdere bewijslevering. In
deze gevallen (86) werd aldus niet toegekomen aan een inhoudelijk oordeel over
de vorderingen tot het aanbieden van excuses. Deze uitspraken worden verder
buiten beschouwing gelaten.
In de overige 62 gevallen werd wel een oordeel gegeven over de vordering tot
het aanbieden van excuses. Deze uitspraken zijn verder geanalyseerd, waarbij is
bekeken welke argumenten de rechter gebruikt voor het afwijzen van een der‐
gelijke vordering. In 10 uitspraken werd niet uitgelegd waarom de vordering tot
het aanbieden van excuses werd afgewezen. In deze zaken werd een veroordeling
tot rectificatie gevorderd, waarbij in de door de eiser voorgestelde tekst excuses
waren opgenomen. De rectificatie werd vervolgens toegewezen maar uit het dic‐
tum bleek dat de rechter het tekstfragment waarin excuses werden aangeboden
had verwijderd. In de beoordeling werd niet toegelicht waarom de rectificatietekst
was aangepast. Soms werd er in de beoordeling wel melding van gemaakt dat de
rectificatietekst door de rechter was aangepast:
“De gevorderde rectificatie zal in andere, afgezwakte vorm, worden toegewezen.”39
“De vordering tot rectificatie (onder 3.1 sub 3) zal worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzie‐
ningenrechter de tekst, als te verstrekkend, zal aanpassen in voege zoals hierna is aangegeven.”40
“Ook met betrekking tot de (…) voorgestelde tekst ziet de voorzieningenrechter aanleiding om hiervan af
te wijken.”41

In één geval werd expliciet vermeld dat de zin waarin excuses worden aangeboden
uit de rectificatie was geschrapt. Hierbij merkt de rechter wel nog op dat het
gedaagden evenwel vrij staat deze zin alsnog toe te voegen:
“Gedaagden zullen tevens worden veroordeeld, zoals gevorderd onder 4 van het petitum van de dagvaar‐
ding, een brief te sturen naar bedrijfsmatige afnemers van de Fishbone. Gedaagden zullen niet worden
veroordeeld in die brief de laatste zin (‘Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan
39.
40.
41.

Rb. Midden-Nederland 4 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:8979, r.o. 4.16.
Rb. Arnhem 18 juni 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BM8242, r.o. 4.9.
Rb. Noord-Nederland 7 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4685, r.o. 4.2.9.

6

Jurisprudentieonderzoek: gevorderde excuses in de civiele procedure

165

voor het ongemak dat door dit alles is ontstaan’) op te nemen. Het staat hun – indien zij dit wensen – wel
vrij deze zin toe te voegen.”42

In de overige 52 uitspraken werd door de rechter wel minimaal één argument aan‐
gedragen voor het afwijzen van de vordering tot het aanbieden van excuses. Hier‐
onder zullen de verschillende door rechters gehanteerde argumenten worden
besproken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen principiële en context‐
gebonden argumenten. Ik spreek van een principieel argument wanneer er een
argument wordt aangedragen waarmee wordt bepleit dat een vordering tot het
aanbieden van excuses in zijn algemeenheid niet toewijsbaar is (dus ongeacht
welke omstandigheden er spelen). Dit type argument bespreek ik in paragraaf
6.4.1.1. Van een contextgebonden argument spreek ik wanneer een argument
wordt aangedragen waarom de vordering tot het aanbieden van excuses in dit
specifieke geval niet toewijsbaar is. Dit type argument bespreek ik in paragraaf
6.4.1.2.
Van de 52 gevonden uitspraken waarin de rechter de vordering tot het aanbie‐
den van excuses beargumenteerd afwijst, worden in 30 gevallen één of meer prin‐
cipiële argumenten genoemd. In 13 gevallen worden één of meer contextgebonden
genoemd en in de overgebleven 9 gevallen worden zowel één of meer principiële
argumenten als één of meer contextgebonden argumenten genoemd.
6.4.1.1
Principiële argumenten
In 3943 van de gevonden uitspraken wordt door de rechter ten minste één principi‐
eel argument genoemd. In een aantal gevallen volstaat de rechter met de overwe‐
ging dat excuses niet in rechte kunnen worden afgedwongen, niemand kan
worden veroordeeld zijn excuses aan te bieden of dat de vordering tot het aanbie‐
den van excuses naar haar aard niet toewijsbaar is. Hierbij wordt geen verdere
uitleg gegeven waarom dat het geval is:
“De door [eiser] gevraagde verontschuldigingen worden niet in de rectificatietekst opgenomen: de rechter
kan niemand bevelen spijt te hebben van zijn gedragingen.”44
“Vordering III is toewijsbaar, met dien verstande dat de tekst dient te luiden als volgt, aangezien een
vordering tot het aanbieden van excuses naar haar aard niet toewijsbaar is.”45

42.
43.
44.
45.

Rb. Amsterdam 1 november 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB6923, onder het kopje ‘Beoordeling’,
voorlaatste alinea.
Dertig uitspraken waarin één of meer principiële argumenten worden genoemd + negen uit‐
spraken waarin zowel één of meer principiële argumenten als één of meer contextgebonden argu‐
menten worden genoemd.
Rb. Breda 30 juli 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AI0675, r.o. 3.13.
Rb. Amsterdam 6 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3912, r.o. 4.10.
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“De voorzieningenrechter laat de gevorderde spijtbetuiging daarbij weg, omdat zulks niet in rechte
afdwingbaar is.”46
“De vordering een rectificatiebrief te sturen naar al diegenen die ook de brief van 5 mei 2008 hebben ont‐
vangen is toewijsbaar, met dien verstande dat iemand niet bij vonnis kan worden veroordeeld zijn excuses
te maken. De brief zal dan ook, als na te melden, worden aangepast.”47

In de overige uitspraken wordt deze stellingname wel nader onderbouwd. Na ana‐
lyse van deze uitspraken bleek dat door rechters bij deze onderbouwing wordt
verwezen naar een viertal argumenten. Het eerste argument (veertien keer) betreft
het morele argument.48 Hiermee wordt betoogd dat excuses uitingen van persoon‐
lijke gevoelens zijn en daarom niet kunnen worden afgedwongen:
“Met betrekking tot de door [eiseres] gevorderde excuses overweegt de kantonrechter dat excuses zijn te
beschouwen als een uiting van een gemoedstoestand en dat niemand daartoe veroordeeld kan worden.”49
‘Het gaat hier om interne gevoelens. Interne gevoelens kunnen iemand niet opgelegd worden.”50
“Het al dan niet aanbieden van excuses aan een ander is een hoogstpersoonlijke (morele) keuze, waartoe
niemand kan worden verplicht.”51
“(…) spijt is een gevoelen dat niet met een vonnis kan worden afgedwongen, laat staan executeerbaar
is.”52

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.

Rb. Den Haag 19 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1696, r.o. 4.11. Zie voor soortgelijke
gevallen waarin wordt geoordeeld dat excuses niet in rechte afdwingbaar zijn: Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba 6 januari 2010, ECLI:NL:OGEAA:2010:BL0546; Rb. Amsterdam 13 oktober
2010, ECLI:NL:RBAMS:2003:AL845; Rb. Haarlem 4 april 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ0063 en
Rb. Den Haag 19 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5691.
Rb. Amsterdam 7 augustus 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BD9783, r.o. 4.3.
Dit type argument wordt genoemd in de volgende uitspraken: Rb. ’s-Hertogenbosch 7 november
2003, ECLI:NL:RBSHE:2003:AN7740; Rb. Alkmaar 15 december 2005, ECLI:NL:RBALK:
2005:AU8188; Rb. Zutphen 5 september 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BB3200; Rb. Zutphen 23 janu‐
ari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0543; Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
2 februari 2009, ECLI:NL:OGEANA:2009:BH1997; Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse
Antillen 13 februari 2008, ECLI:NL:OGEANA:2008:BD9190; Rb. Den Haag 7 april 2008,
ECLI:NL:RBSGR:2008:BC8732; Rb. Breda 23 maart 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BL8517; Rb. Leeu‐
warden 18 augustus 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BN6111; Rb. Leeuwarden 27 april 2011,
ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ3207; Rb. Leeuwarden 14 september 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BT2357;
Rb. Utrecht 2 december 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BU6603; Rb. Leeuwarden 15 februari 2012,
ECLI:NL:RBLEE:2012:BV3785; Rb. Breda 6 december 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447.
Rb. Leeuwarden 18 augustus 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BN6111, r.o. 8.
Rb. Breda 6 december 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447, r.o. 3.12.
Rb. Leeuwarden 14 september 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BT2357, r.o. 7.
Rb. Den Haag 7 april 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BC8732, r.o. 4.11.
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Een tweede argument dat vaak (veertien keer) wordt genoemd is het effectiviteits‐
argument.53 Hiermee wordt betoogd dat afgedwongen excuses niet effectief zijn,
bijvoorbeeld omdat ze geen waarde hebben, niet oprecht zijn of niet zinvol zijn:
“De door [eiser] gevraagde excuses worden niet in de advertentietekst opgenomen, omdat niemand kan
worden verplicht tot het maken van verontschuldigingen; dat zou aan de waarde van excuses ook afbreuk
doen.”54
“(…) terwijl bovendien niet valt in te zien welke waarde door de rechtbank te bevelen verontschuldigin‐
gen in het maatschappelijk verkeer hebben wanneer, zoals voor de hand ligt, bekend wordt dat het niet om
een vrijwillige en mogelijk gemeende spijtbetuiging van [eisers 1, 2 en 3] gaat maar om afgedwongen
excuses.”55
“Het afdwingen van excuses via een dwangsom is niet aan de orde. Excuses zijn alleen zinvol als ze
gemeend zijn.”56
“Ook verontschuldigingen op straffe van dwangsom zijn inhoudsloos; gedaagden kunnen overwegen dat
eigener beweging te doen.”57

Een derde argument dat door rechters wordt genoemd (acht keer) is dat het opleg‐
gen van excuses in strijd is met de vrijheid van meningsuiting:58

53.

54.
55.
56.
57.
58.

Dit type argument wordt genoemd in de volgende uitspraken: Rb. ’s-Hertogenbosch 7 november
2003, ECLI:NL:RBSHE:2003:AN7740; Rb. Zutphen 23 maart 2005, ECLI:NL:RBZUT:2005:AT3298;
Rb. Zutphen 13 april 2005, ECLI:NL:RBZUT:2005:AT4667; Rb. Zutphen 18 juli 2005,
ECLI:NL:RBZUT:2005:AU1424; Rb. Zutphen 5 september 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BB3200; Rb.
Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0543; Rb. Rotterdam 25 maart 2008,
ECLI:NL:RBROT:2008:BC7942; Rb. Breda 23 maart 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BL8517; Rb. Leeu‐
warden 14 september 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BT2357; Rb. Leeuwarden 15 februari 2012,
ECLI:NL:RBLEE:2012:BV3785; Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993;
Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 15 april 2013, ECLI:NL:OGEAC:2013:BZ7339; Rb. Den
Haag 8 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13311 en Rb. Rotterdam 11 oktober 2017,
ECLI:NL:RBROT:2017:7943.
Rb. Zutphen 23 maart 2005, ECLI:NL:RBZUT:2005:AT3298, r.o. 4.6.
Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993, r.o. 5.42.
Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 15 april 2013, ECLI:NL:OGEAC:2013:BZ7339, r.o. 13.
Rb. ’s-Hertogenbosch 7 november 2003, ECLI:NL:RBSHE:2003:AN7740, r.o. 3.8.
Dit type argument wordt genoemd in de volgende uitspraken: Rb. Leeuwarden 7 maart 2003,
ECLI:NL:RBLEE:2003:AF5497; Rb. Zutphen 5 september 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BB3200; Rb.
Den Haag 29 november 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9002; Rb. Zutphen 23 januari 2008,
ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0543; Rb. Rotterdam 25 maart 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC7942; Rb.
Den Haag 7 april 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BC8732; Hof Amsterdam 19 juni 2008,
ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9682 en Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:
2012:BY4993.
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“(…) de gevraagde verklaring neerkomt op een gedwongen spijtbetuiging en aldus op gespannen voet
staat met de vrijheid van meningsuiting (…).”59
“Voor het overige brengt de vrijheid van meningsuiting met zich dat [eisers 1, 2 en 3] geen verontschul‐
digingen hoeft aan te bieden (…).”60
“Het aldus opleggen van een mening en excuses is in strijd met de vrijheid van meningsuiting.”61

Het vierde argument dat rechters noemen (vijf keer) is dat een juridische basis
waarop een vordering tot het aanbieden van excuses kan worden toegewezen ont‐
breekt:62
“De vordering van [A] in conventie tot het opstellen van een excuusbrief aan [A] en/of [F] zal worden
afgewezen nu er geen rechtsgrond bestaat op basis waarvan de rechtbank [B] kan verplichten tot excu‐
ses.”63
“Voorts zal de voorzieningenrechter de verzochte rectificatie wijzigen, in die zin dat de laatste volzin zal
worden weggelaten, omdat een juridische grondslag voor het aanbieden van ‘welgemeende excuses’ ont‐
breekt.”64

Verder wordt nog verwezen naar een uitspraak van Rechtbank Zutphen.65 De
vordering tot het aanbieden van excuses wordt hier afgewezen onder benoeming
van verschillende van de hierboven benoemde argumenten. De uitspraak geeft een
goede illustratie van hoe een rechter kan verwijzen naar meerdere principiële argu‐
menten, ter onderbouwing van zijn oordeel dat excuses niet in rechte kunnen
worden afgedwongen:66

59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

Rb. Den Haag 7 april 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BC8732, r.o. 4.11.
Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993, r.o. 5.42.
Hof Amsterdam 19 juni 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9682, r.o. 4.6.
Dit type argument wordt genoemd in de volgende uitspraken: Rb. Dordrecht 18 februari 2010,
ECLI:NL:RBDOR:2010:BL4339; Rb. Amsterdam 30 juni 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1998; Rb.
Leeuwarden 31 augustus 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BN6133; Rb. Almelo 11 februari 2011,
ECLI:NL:RBALM:2011:BP5559 en Hof Den Haag 7 oktober 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3210.
Rb. Amsterdam 30 juni 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1998, r.o. 4.20.
Rb. Almelo 11 februari 2011, ECLI:NL:RBALM:2011:BP5559, r.o. 4.4.
Rb. Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0543. Zie ook Rb. Zutphen 5 september
2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BB3200 waarin al eerder een vergelijkbare argumentatie werd
gebruikt.
Zie Rb. Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0543, r.o. 4.8.
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“De door [gedaagde] voorgestelde rectificatie wordt ten onrechte als een spontane
mededeling van [gedaagde] geredigeerd. Dit betreft zowel de afzender als de
aangeboden verontschuldigingen. Respect voor de uitingsvrijheid van
[gedaagde] brengt mee dat duidelijk gemaakt wordt dat het een beslissing
van de rechter is die tot de rectificatie noopt, terwijl excuses een morele
categorie vormen en zich dus niet lenen voor afdwingen ervan met behulp
van dwangsommen en gerechtsdeurwaarder. Afgedwongen excuses zijn
geen excuses, die hun kracht in het intermenselijk verkeer nu juist
ontlenen aan spontaan en oprecht berouw over eigen tekortschieten. Het
is het goed recht van [gedaagde] om zich niet schuldig te voelen; voor
verbod en rectificatie en zelfs schadevergoeding maakt dat ook niets uit.”

Strijd met de
vrijheid van
meningsuiting
Moreel argument

Effectiviteitsargument

6.4.1.2
Contextgebonden argumenten
In 2267 van de gevonden uitspraken wordt ten minste één contextgebonden argu‐
ment genomen. Met een dergelijk argument wordt bedoeld dat een vordering tot
het aanbieden van excuses in dit specifieke geval niet toewijsbaar is, zonder dat
hiermee een oordeel wordt gegeven over de toewijsbaarheid van een dergelijke
vordering in zijn algemeenheid. Het meest genoemde (zeven keer) contextgebon‐
den argument is dat eiser onvoldoende belang heeft bij toewijzing van de
vordering tot het aanbieden van excuses.68 Hiervan kan sprake zijn wanneer
gedaagde reeds excuses heeft aangeboden of reeds had erkend dat onjuist was
gehandeld:
“De vordering houdt verder nog in dat [gedaagde] schriftelijk zijn excuses zal aanbieden. Op dit punt
moet evenwel worden geoordeeld dat [eiser] daarbij thans onvoldoende belang heeft, nu [gedaagde] ter zit‐
ting ook zelf uitdrukkelijk heeft erkend dat hij zich jegens [eiser] niet had mogen gedragen op de wijze
zoals hij heeft gedaan. De vordering is daarom op dit punt niet toewijsbaar.”69
“Overigens hebben zowel [gedaagde sub 2] als [gedaagde sub 3], [gedaagde sub 4] en [gedaagde sub 5]
inmiddels excuses aan [eiseres] aangeboden, waardoor [eiseres] ook onvoldoende belang meer heeft bij deze
vordering.”

67.
68.

69.

Dertien uitspraken waarin één of meer contextgebonden argumenten worden genoemd + negen
uitspraken waarin zowel één of meer principiële argumenten als één of meer contextgebonden
argumenten worden genoemd.
Dit type argument wordt genoemd in de volgende uitspraken: Rb. Utrecht 1 maart 2002,
ECLI:NL:RBUTR:2002:AD9720; Rb. Zutphen 18 juli 2005, ECLI:NL:RBZUT:2005:AU1424;
Hof ’s-Hertogenbosch 4 oktober 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU5140; Rb. Arnhem 30 juli 2008,
ECLI:NL:RBARN:2008:BE7526; Rb. ’s-Hertogenbosch 5 september 2008, ECLI:NL:RBSHE:
2008:BF3693; Rb. Alkmaar 4 april 2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2908 en Rb. Leeuwarden
18 augustus 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BN6111.
Rb. Utrecht 1 maart 2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AD9720, r.o. 3.12.
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Daarnaast werd wel betoogd dat door eiser in de beslissing (waarin bijvoorbeeld
werd vastgesteld dat er onrechtmatig was gehandeld) voldoende genoegdoening
of rehabilitatie moest worden gevonden:
“Tot slot komt de vordering tot het maken van schriftelijke excuses aan de orde. Hiervoor heeft het hof
vastgesteld dat gerechtsdeurwaarder [geïntimeerde] onrechtmatig jegens [appellante] heeft gehandeld en
hij de dientengevolge door [appellante] geleden schade aan haar moet vergoeden. Naar het oordeel van het
hof is in deze vaststelling voldoende genoegdoening gelegen voor [appellante], zodat daarnaast geen plaats
is voor toewijzing van de vordering tot het maken van excuses.”70
“Voor verzending van een excuusbrief door het bestuur ziet de rechtbank evenmin aanleiding. (…) Daar
komt bij dat de rechtbank van oordeel is dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] met het onderhavige
vonnis waarin de besluiten worden vernietigd – hetgeen inhoudt dat zij wederom ongestoord gebruik
kunnen maken van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten – voldoende gerehabiliteerd moeten
worden geacht.”71

In twee gevallen werd de vordering tot het aanbieden van excuses afgewezen
omdat de juridische basis voor een dergelijke vordering onvoldoende was komen
vast te staan. Hier is sprake van een contextgebonden argument aangezien niet het
principiële standpunt is ingenomen dat een dergelijke grondslag niet bestaat. Er
wordt enkel opgemerkt dat deze onvoldoende is gesteld of toegelicht:
“(…) de entertainmentbladen terecht hebben betoogd dat voor de toewijzing van deze onderdelen geen
rechtsgrond bestaat of deze na betwisting door de entertainmentbladen onvoldoende zijn toegelicht.”72

Verder werden als contextgebonden argumenten gevoerd dat de vordering tot het
aanbieden van excuses onvoldoende was bepaald,73 de onrechtmatigheid van de
gedraging waarop de excuses zagen (bijvoorbeeld in een kortgedingprocedure)
nog niet kon worden vastgesteld,74 gedaagde geen bevoegdheid had om de

70.
71.
72.
73.
74.

Hof ’s-Hertogenbosch 4 oktober 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU5140, r.o. 4.6.
Rb. Arnhem 30 juli 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BE7526, r.o. 4.11.
Rb. Amsterdam 20 juni 2002, ECLI:NL:RBAMS:2002:AE4434, r.o. 13. Zie voor de tweede uitspraak
waarin dit type argument wordt gevoerd: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017,
ECLI:NL:GHARL:2017:1276.
Rb. Rotterdam 24 maart 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BH7630 en Rb. Rotterdam 8 oktober 2014,
ECLI:NL:RBROT:2014:8094.
Rb. Arnhem 15 december 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BB9398; Rb. Arnhem 3 maart 2010,
ECLI:NL:RBARN:2010:BL7186; Rb. Leeuwarden 31 augustus 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BN6133
en Hof ’s-Hertogenbosch 1 mei 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5415.
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voorgestelde excuses aan te bieden 75 en dat de inhoud van de voorgestelde excuses
onjuist was.76
6.4.2

Toegewezen vorderingen tot het aanbieden van excuses

Van de 175 gevonden uitspraken waarin excuses werden gevorderd, werd deze
vordering in 27 gevallen toegewezen. Waar de (zoals uit de vorige paragraaf blijkt)
de beslissing om een vordering tot het aanbieden van excuses af te wijzen over het
algemeen beargumenteerd wordt onderbouwd, valt het op dat de beslissing om
een dergelijke vordering toe te wijzen in geen enkel geval nader wordt toegelicht.
Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag illustreert dit.77 Hier ging het om de
vraag of CVBank onrechtmatig jegens de Nationale vacaturebank (NVB) had
gehandeld door ongevraagd gebruik te maken van de online beschikbare databank
van NVB, met als doel het opzoeken van werkgevers met vacatures om deze
vervolgens ongevraagd te benaderen met commerciële boodschappen. NVB vor‐
derde (onder meer) CVBank te gebieden een excuusbrief te sturen aan elke persoon
en bedrijf die zij had benaderd aan de hand van de verzamelde gegevens van de
betreffende website, volgens een in de dagvaarding opgenomen tekst.78 De recht‐
bank komt tot het oordeel dat CVBank door op een dergelijke wijze te opereren
inderdaad onrechtmatig handelt jegens NVB. De vordering tot het versturen van
een excuusbrief wordt vervolgens, zonder opgaaf van redenen, toegewezen:
“De vorderingen vermeld onder I, II en III zullen dan ook worden toegewezen.”79

Opvallend is dat de vordering tot het versturen van een excuusbrief (vermeld
onder III) in één adem wordt toegewezen met twee andere vorderingen. De recht‐
bank vond het aldus niet nodig om stil te staan bij de vraag of een dergelijke
vordering voor toewijzing in aanmerking komt.
Een ander voorbeeld betreft een zaak waarin eiser met gedaagde had gechat,
waarbij gedaagde zich voor had gedaan als een dertienjarig meisje.80 Gedaagde
had op haar website onder andere teksten van chatsessies, een foto van eiser en
persoonlijke gegevens van eiser gepubliceerd. De rechtbank oordeelt dat er door
het doen van voornoemde uitlatingen op de website van gedaagde onrechtmatig is
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Rb. Alkmaar 4 april 2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2908 en Rb. Breda 6 december 2012,
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447.
Rb. Zutphen 13 april 2005, ECLI:NL:RBZUT:2005:AT4667; Rb. Dordrecht 18 februari 2010,
ECLI:NL:RBDOR:2010:BL4339; Rb. Rotterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4993
en Rb. Overijssel 22 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4503.
Rb. Den Haag 21 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ7019.
Met hierin o.a. de tekst: “Wij betreuren onze handelwijze ten zeerste. Wij zullen uw gegevens ver‐
nietigen en u derhalve ook niet meer op enige wijze benaderen ter promotie van onze diensten.”
Rb. Den Haag 21 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ7019, r.o. 3.3.
Rb. Den Haag 20 juni 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA8830.
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gehandeld jegens eiser. Het gevorderde verbod van publicatie wordt toegewezen.
Dit geldt eveneens voor rectificatie op de website van gedaagde en een excuus‐
brief81 aan eiser:
“Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering ten aanzien van het gevraagde verbod van publi‐
catie noch onrechtmatig, noch ongegrond voorkomt. Dit brengt met zich dat dit deel van de vordering zal
worden toegewezen. Dit geldt eveneens voor rectificatie op de website van gedaagde en een excuusbrief als
hierna te melden.”82

Ook hier wordt niet toegelicht waarom de vordering tot het versturen van een
excuusbrief wordt toegewezen en wat hier de juridische grondslag voor is.
Ten derde wordt gewezen op een zaak waarin de rechter moest beoordelen of
er sprake was van een merkinbreuk.83 Hierin werd onder andere gevorderd
gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen om binnen een week na
betekening van het vonnis aan alle afnemers aan wie een namaakproduct is ver‐
kocht een excuusbrief te sturen.84 De rechter concludeert dat gedaagde inderdaad
een inbreuk maakt op de merkrechten van eisers en wijst de vordering tot het ver‐
sturen van een excuusbrief toe:
“Tevens hebben eisers voldoende belang bij de onder 7 bedoelde excuusbrief, die de voorzieningenrechter
zal formuleren als in het dictum zal blijken.”85

De rechtbank oordeelt aldus dat eisers voldoende belang hebben bij de door de
gedaagde te versturen excuusbrief. Waarom er sprake is van een dergelijk
voldoende belang wordt verder niet toegelicht.
Verder dient nog te worden verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank
Noord-Holland.86 De rechter zag hier aanleiding om de tekst van de gevorderde
rectificatie te wijzigen, dit teneinde de spanning die tussen partijen bestaan niet
verder op te voeren:
“Om de geleden reputatieschade thans verder zoveel mogelijk te beperken heeft LEAD c.s. belang bij de
door haar op grond van artikel 6:167 BW gevorderde rectificatie en overige vorderingen. Behoudens het
gevorderde in het petitum sub 2 zijn de vorderingen derhalve toewijsbaar. Promptus c.s. heeft geen ver‐

81.

82.
83.
84.
85.
86.

Met hierin o.a. de tekst: “Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand ten onrechte te beschul‐
digen en publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Daarom heb ik de informatie van de website
gehaald en bied ik langs deze weg mijn excuses aan voor de schade en het ongemak die ik veroor‐
zaakt heb.”
Rb. Den Haag 20 juni 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA8830, r.o. 3.5.
Rb. Breda 3 december 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9894.
Met hierin o.a. de tekst: “Ritec Holland biedt u haar excuses aan voor de door haar gemaakte fou‐
ten.”
Rb. Breda 3 december 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9894, r.o. 3.10.
Rb. Noord-Holland 7 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:1556.
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weer gevoerd tegen de tekst van de gevorderde rectificatie. Om de spanningen die, mede blijkens de zit‐
ting, tussen partijen bestaan, niet verder op te voeren acht de voorzieningenrechter het evenwel juist de
zinsnede ‘Wij betreuren het u met onjuiste informatie te hebben lastig gevallen’ in de gevorderde rectifica‐
tie, te wijzigen in de meer neutrale zinsnede ‘Wij betreuren het u onjuiste informatie te hebben verstrekt’.
De gevorderde rectificatie zal aldus worden toegewezen.”87

Opvallend is hier dat hoewel de rechter aanleiding ziet te sleutelen aan de rectifica‐
tietekst, hij het gedeelte van de tekst waarin excuses worden aangeboden in tact
laat. In de in het dictum opgenomen rectificatietekst is namelijk de volgende zin‐
snede opgenomen:
“(…) en bieden u en Carta Online daarvoor excuses aan.”

Hoewel de rechter hier dus nadrukkelijk heeft nagedacht over wat hier een pas‐
sende en toelaatbare rectificatietekst is, heeft hij geen aanleiding gezien de in de
rectificatietekst opgenomen excuses te schrappen.
Voorts valt op dat de toegewezen excuses allemaal publiek dienen te worden
aangeboden of dienen te worden verstuurd aan een bepaalde groep van personen.
Gevorderde persoonlijke excuses, waarbij de excuses enkel dienen te worden ont‐
vangen door degene die ze vordert en/of diens familieleden, zijn in geen geval
toegewezen. Ook viel het op dat de toegewezen excuses in hun formulering in de
meeste gevallen extern waren gericht, waarmee wordt bedoeld dat de gevraagde
excuses niet worden aangeboden aan degene die de excuses vordert maar aan een
ander persoon, groep personen of aan het gehele publiek.88 Gesteld kan dus
worden dat de toegewezen excuses over het algemeen onpersoonlijk van aard
waren. Hierin kan mogelijk een verklaring worden gevonden waarom de
vordering tot het aanbieden van excuses in deze gevallen relatief makkelijk is
toegewezen.

6.5

Conclusie

In dit hoofdstuk is een categorie uitspraken besproken waaruit blijkt dat een van
de procespartijen een vordering tot het aanbieden van excuses heeft ingesteld.
Naast de in het vorige hoofdstuk besproken vijf modaliteiten, is dit een zesde
manier waarop excuses een rol blijken te spelen in de civiele rechtspraak. In de lite‐
ratuur is gesteld dat vorderingen tot het aanbieden van excuses in de Nederlandse
civiele rechtspraak (vrijwel) altijd worden afgewezen.89 De uitkomsten van de
jurisprudentieanalyse laten een ander beeld zijn. Er zijn verschillende uitspraken
gevonden waarin een vordering tot het aanbieden van excuses wordt toegewezen.
87.
88.
89.

Rb. Noord-Holland 7 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:1556, r.o. 4.17.
Dit gold voor veertien van de 21 gevallen.
Zie o.a. Van Dijck 2017a en De Rey 2017.
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Opvallend is dat de toegewezen vorderingen tot het aanbieden van excuses over
het algemeen onpersoonlijk van aard zijn. Wat verder opvalt is dat in geen van
deze uitspraken wordt toegelicht waarom een dergelijke vordering voor toewijzing
in aanmerking komt. In de meerderheid van de gevonden uitspraken werden de
gevorderde excuses afgewezen. Dit gebeurde over het algemeen wel beargumen‐
teerd. In tabel 9 is een samenvattend overzicht opgenomen van de gehanteerde
argumenten.
Tabel 9

Samenvattend overzicht van de in de rechtspraak gehanteerde argumen‐
ten voor het afwijzen van een vordering tot het aanbieden van excuses

Principiële argumenten: Er wordt bepleit dat

Contextgebonden argumenten: Er wordt

een vordering tot het aanbieden van excuses in

bepleit dat de vordering tot het aanbieden

zijn algemeenheid niet toewijsbaar is (dus

van excuses in dit specifieke geval niet toe‐

ongeacht welke omstandigheden er spelen).

wijsbaar is.

Het morele argumenten: Excuses zijn uitingen

Onvoldoende belang: De eiser heeft onvol‐

van persoonlijke gevoelens en kunnen daarom niet

doende belang heeft bij toewijzing van de

worden afgedwongen.

vordering tot het aanbieden van excuses.

Het effectiviteitsargument: Excuses zijn niet

Beslissing voldoende: Door de eiser moet in

effectief (bijvoorbeeld omdat ze geen waarde

de beslissing (waarin bijvoorbeeld is vastge‐

hebben, niet oprecht zijn of niet zinvol zijn).

steld dat er onrechtmatig is gehandeld)

Strijd met de vrijheid van meningsuiting: Het

voldoende genoegdoening of rehabilitatie

opleggen van excuses is in strijd is met de vrijheid

worden gevonden.

van meningsuiting.

Juridische basis onvoldoende vast komen

Ontbreken juridische basis: Een juridische basis

te staan: De juridische basis voor een

waarop een vordering tot het aanbieden van excu‐

vordering tot het aanbieden van excuses is

ses kan worden toegewezen ontbreekt.

onvoldoende vast komen te staan.
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7.1

Jurisprudentieonderzoek: de rol van
excuses in de medische tuchtrechtspraak

Inleiding

In de literatuur is nauwelijks aandacht geweest voor de rol die excuses spelen in de
medische tuchtrechtspraak.1 Het jurisprudentieonderzoek heeft als doel hier
inzicht in te verkrijgen. Dit is van belang omdat het erop lijkt dat de wijze waarop
in de tuchtrechtspraak over excuses wordt geoordeeld directe gevolgen heeft voor
hoe artsen hier in de praktijk mee omgaan. Het tuchtrecht geeft immers belangrijke
ijkpunten wat moet worden verstaan onder verantwoordelijke zorg. Beroeps‐
beoefenaren zullen hun handelen dientengevolge aan de in het tuchtrecht ont‐
wikkelde normen dienen aan te passen. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat
het meemaken van een tuchtprocedure door beroepsbeoefenaren als ingrijpend en
belastend wordt ervaren.2 Artsen zullen ook om die reden genegen zijn hun
handelen aan te passen om op die manier een tuchtprocedure te voorkomen.3
Ten behoeve van het jurisprudentieonderzoek zijn 8283 uitspraken van de
Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg doorzocht. Met behulp van een aantal
specifieke zoektermen zijn 821 uitspraken gevonden.4 Uit de eerste inventarisatie
bleek dat 176 van deze uitspraken niet relevant waren voor het onderzoek. Dit was
bijvoorbeeld het geval wanneer de excuses niet waren aangeboden door de

1.

2.
3.
4.

Slechts naar aanleiding van twee aan elkaar gelieerde recente uitspraken van het CTG (CTG
8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68, zie
over deze uitspraken uitgebreid paragraaf 8.4.3) wordt dit onderwerp in een tweetal annotaties
aangestipt. Zie Ruitenbeek-Bart 2018 (waarin wordt volstaan met de opmerking dat het CTG in
deze uitspraken enkele belangwekkende overwegingen wijdt aan de plaats van excuses in medi‐
sche aansprakelijkheidszaken) en Deen 2018 (waarin een paragraaf is gewijd aan excuses en
waarin wordt opgemerkt dat het jammer is dat het CTG in deze uitspraken openheid en excuses
niet wat meer heeft gestimuleerd).
Zie onder meer Weenink & Tool 2016; Verhoef e.a. 2015; Friele e.a. 2017 en Laarman e.a. 2019.
In het uiterste geval kan dit leiden tot ‘defensive medicine’. Zie hierover Laarman e.a. 2019.
Zie paragraaf 4.3.1 voor een uitgebreide toelichting m.b.t. de selectie van de uitspraken en de
gekozen zoektermen.
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beroepsbeoefenaar maar door een andere betrokkene.5 Daarnaast kwam het regel‐
matig voor dat de zoekterm in een andere betekenis werd gebruikt.6
Van de overgebleven 644 relevante uitspraken werd in 563 gevallen duidelijk
dat er door de beroepsbeoefenaar excuses waren aangeboden. Meestal bleek dat uit
de weergave van de standpunten van de partijen in de tuchtprocedure.7 Maar het
kwam ook voor dat er een passage uit een brief, een e-mailbericht of het medisch
dossier in het vonnis was opgenomen waarin excuses werden aangeboden door de
beroepsbeoefenaar.8 In 96 van de gevonden uitspraken werd duidelijk dat de
beroepsbeoefenaar geen excuses had aangeboden. Hiervan was bijvoorbeeld
sprake in de gevallen waarin in een klachtonderdeel het verwijt werd gemaakt dat
de beroepsbeoefenaar geen excuses had aangeboden.9 Daarnaast werd het uitblij‐
ven van excuses in een aantal uitspraken genoemd als een reden om een klacht in
te dienen:
“Klaagster had iedere vorm van excuus willen accepteren, maar hoewel deze gelegenheid zich de volgende
ochtend tijdens de zonsopgang voordeed, heeft dit niet mogen plaatsvinden. Daarom is zij overgegaan tot
het indienen van de klacht.”10
“Klager heeft aangegeven dat als de tandarts zijn excuses had gemaakt en zijn fouten eerlijk had toegege‐
ven, hij geen klacht bij het College had ingediend.”11

Van de 646 gevonden relevante uitspraken bleken de wel/niet aangeboden excuses
in 310 gevallen te zijn benoemd in het oordeel van het tuchtcollege.12 Daarnaast
zijn er 60 uitspraken gevonden waarin het feit dat de beroepsbeoefenaar geen
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zie bijvoorbeeld RTG Zwolle 18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0671 (waarin het
tuchtcollege excuses aanbiedt aan klaagster voor het onbereikbaar zijn) en RTG Zwolle 8 juli 2016,
ECLI:NL:TGZRZWO:2016:70 (waarin de excuses niet werden aangeboden door de aangeklaagde
beroepsbeoefenaar maar door een andere betrokkene: “E heeft klaagster op 4 februari 2015 een
brief geschreven. Hij schreef: (…) Ik voel met u mee, en nogmaals betuig ik mijn diepe spijt en
verdriet over wat toen gebeurd is.”).
Zie bijvoorbeeld: CTG 16 november 2010, ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0693 (“Naar het oordeel van
het College vormt dit geen excuus.”) en CTG 4 februari 2010, ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0047
(“de tragische gebeurtenis op 28 maart 2003 ten spijt”).
Zie bijvoorbeeld RTG Eindhoven 1 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0887, waarin onder
het kopje ‘Het standpunt van verweerder’ staat vermeld: “Verweerder heeft uitdrukkelijk zijn
excuses voor zijn handelen aangeboden aan klaagster.”
Zie bijvoorbeeld: RTG Zwolle 24 november 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1538 (blijkt uit
brief); RTG Amsterdam 25 november 2016, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:1 (blijkt uit e-mail) en RTG
Groningen 30 januari 2015, ECLI:NL:TGZRGRO:2015:50 (blijkt uit medisch dossier).
Zie over deze categorie uitspraken paragraaf 7.5.
CTG 19 augustus 2010, ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0528.
RTG Den Haag 18 mei 2010, ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0302.
Hiervan was sprake wanneer in het gedeelte van de uitspraak waarin het tuchtcollege de klacht
beoordeelt (meestal te vinden onder kopjes als ‘De beoordeling van het geschil’, ‘Het geschil en de
beoordeling daarvan’, ‘De overwegingen van het college’ of ‘Beoordeling’) wordt benoemd dat de
beroepsbeoefenaar wel/geen excuses heeft aangeboden. Zie paragraaf 4.3.2.
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excuses had aangeboden werd opgeworpen als een formele klacht. Ten slotte is er
één uitspraak gevonden waarin excuses waren gevorderd. Deze drie groepen uit‐
spraken zijn nader geanalyseerd, waarbij specifiek is bekeken op welke verschil‐
lende manieren excuses een rol spelen in het oordeel van de het tuchtcollege. De
meeste uitspraken konden worden onderverdeeld in één van de volgende catego‐
rieën, welke uitgebreid zullen worden besproken in het vervolg van dit hoofdstuk
(in tabel 10 is een overzicht te vinden van het aantal gevonden uitspraken per cate‐
gorie):
1. De tuchtrechter gebruikt aangeboden excuses om bepaalde feiten vast te stellen
(excuses als bewijsmiddel) (paragraaf 7.2).
2. De tuchtrechter beoordeelt of de aangeboden excuses een erkenning van tucht‐
rechtelijk verwijtbaar handelen inhouden (paragraaf 7.3);
3. De tuchtrechter gebruikt het feit dat excuses wel/niet zijn aangeboden als een
omstandigheid bij de invulling van een open norm (paragraaf 7.4).
4. De tuchtrechter beoordeelt of er sprake is van een geschonden verplichting tot
het aanbieden van excuses (in welke geval de schending van deze verplichting
tuchtrechtelijke verwijtbaarheid impliceert) (paragraaf 7.5).
5. De tuchtrechter verwijst naar excuses in een obiter dictum (paragraaf 7.6).
6. De tuchtrechter beoordeelt een vordering tot het aanbieden van excuses (para‐
graaf 7.7).
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Tabel 10

Algehele steekproefgegevens en aantal gevonden uitspraken per categorie

Categorie

Aantal uit‐

% van het totaal

spraken

aantal uit‐
spraken waar‐
binnen gezocht
is

Totaal aantal uitspraken waarbinnen gezocht is (Overheid.nl: tucht‐

8283

-

821

9.91%

Relevante treffers

644

7.77%

–

Wel excuses aangeboden

563*

6.8%

–

Geen excuses aangeboden

96*

1.16%

zaken domein ‘gezondheidszorg’ t/m 31-10-2018)
Aantal treffers met zoektermen excuus, excuses, spijt, verontschul‐
diging(en), sorry en berouw (exclusief dubbele treffers)

De wel/niet aangeboden excuses worden benoemd in het oordeel

310

3.74%

1.

Excuses en het vaststellen van feiten

4

0.05%

Aanbieden van excuses en het erkennen van tuchtrechtelijk

13

0.16%

Excuses als omstandigheid bij de invulling van een open norm

166

2%

–

Oordeel omtrent tuchtrechtelijke verwijtbaarheid

62

0.75%

–

Vaststellen van de maatregel

104

1.26%

2.

verwijtbaarheid handelen
3.

4.

Verplichting tot het aanbieden van excuses

60

0.72%

5.

Obiter dictum over het aanbieden van excuses

3

0.04%

6.

Excuses gevorderd

1

0.01%

* De som van deze getallen is niet gelijk aan het totaal aantal relevante treffers. De reden hiervoor is dat
in een aantal uitspraken zowel werd aangegeven dat door een procespartij excuses waren aangeboden
als dat door een procespartij juist geen excuses waren aangeboden. Deze uitspraken zijn dientenge‐
volge dubbel gecodeerd.

7.2

Excuses en het vaststellen van feiten

Het medische tuchtprocesrecht kent geen vastomlijnde bewijsregels.13 Slechts ten
aanzien van het stellen van feiten is bepaald dat het klaagschrift aan een aantal
minimumvereisten moet voldoen. Zo moet het klaagschrift onder meer de klacht
en de feiten en gronden waarop deze berust bevatten (art. 4 lid 1 Tuchtrechtbesluit
BIG). Ten aanzien van de vaststelling van feiten zoekt de tuchtrechter aansluiting
bij de civiele procedure.14 Het is aan de klager om de aan de klacht ten grondslag
liggende feiten te stellen en zo nodig te bewijzen. Wanneer de beroepsbeoefenaar
de door klager gestelde feiten niet of niet voldoende betwist, zal de tuchtrechter
13.
14.

Zie over de bewijsmaatstaf die tuchtrechters hanteren Mooibroek 2015b.
Mooibroek 2015b, p. 812; Kastelijn 2009, p. 41.
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die feiten als vaststaand beschouwen. Worden de gestelde feiten wel (voldoende)
betwist, dan dient de tuchtrechter te beoordelen of de feiten voldoende zijn komen
vast te staan.
Het komt regelmatig voor dat, als partijen in een concrete tuchtzaak verschil‐
lende lezingen hebben over wat er is voorgevallen, het tuchtcollege oordeelt dat
aan de ene lezing niet meer waarde wordt gehecht dan aan de andere lezing. In
deze gevallen kan de lezing van klager niet worden gebruikt om tot de conclusie te
komen dat de arts tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.15 De door eiser
gestelde feiten worden dan beschouwd als onvoldoende onderbouwd. Het komt
echter ook voor dat de tuchtrechter de lezing van de ene partij meer aannemelijk
acht dan de lezing van de andere partij. Ter onderbouwing van dit oordeel kan
worden verwezen naar bewijsmiddelen.
In de jurisprudentie is gezocht naar uitspraken waarin de tuchtrechter specifiek
verwijst naar excuses als bewijsmiddel. Hiermee worden uitspraken bedoeld
waarin de tuchtrechter verwijst naar door de beroepsbeoefenaar aangeboden excu‐
ses ter onderbouwing van feiten waarop hij zijn oordeel baseert. Hiervan zijn vier
uitspraken gevonden, welke in deze paragraaf worden besproken.16 De uitspraken
laten zien dat excuses in medische tuchtprocedures inderdaad worden gebruikt als
bewijsmiddel. De rol van excuses lijkt evenwel niet doorslaggevend. Wanneer het
tuchtcollege in de uitspraak verwijst naar excuses ter onderbouwing van een
bepaald feit waarop het oordeel is gebaseerd, verwijst het naast de aangeboden
excuses steeds ook naar andere argumenten. Met andere woorden het gestelde feit
is in de procedure niet enkel komen vast te staan onder verwijzing naar de aange‐
boden excuses. Daarnaast werd steeds ook verwezen naar andere omstandigheden
die erop wezen dat het gestelde feit inderdaad had plaatsgevonden.
Evenals bij de weergave van de civiele rechtspraak maak ik gebruik van argu‐
mentatieschema’s, om op deze wijze inzichtelijk te maken welke argumenten de
tuchtrechter gebruikt ter onderbouwing van de feiten waarop hij zijn oordeel
baseert en hoe het feit dat er excuses zijn aangeboden zich verhoudt tot andere
genoemde argumenten. Op deze manier wordt meer inzicht verkregen in hoeveel
gewicht excuses als bewijsmiddel in de schaal leggen. Zie voor een omschrijving
15.

16.

Zie hierover Kastelijn 2009, p. 41 onder verwijzing naar jurisprudentie. Ook in de jurisprudentie‐
analyse zijn verschillende uitspraken gevonden waarin in deze zin werd geoordeeld. Hierbij werd
steeds gebruik gemaakt van de volgende standaardoverweging: “In gevallen, waarin de lezingen
van partijen over de feitelijke gang van zaken uiteenlopen en niet kan worden vastgesteld welke
van beide lezingen aannemelijk is, kan een verwijt dat gebaseerd is op de lezing van klaagster in
beginsel niet gegrond worden bevonden. Dit berust niet op het uitgangspunt dat het woord van
klaagster minder geloof verdient dan dat van verweerder, maar op de omstandigheid dat voor
het oordeel dat een bepaalde gedraging of nalaten verwijtbaar is, eerst moet worden vastgesteld
dat er een voldoende feitelijke grondslag voor dat oordeel bestaat.” (Zie bijvoorbeeld RTG Eind‐
hoven 7 maart 2013, ECLI:NL:TGZREIN:2013:YG2679 en RTG Groningen 31 juli 2018,
ECLI:NL:TGZRGRO:2018:50.)
Hierbij ging het bij twee uitspraken om dezelfde zaak (beslissing in eerste aanleg en in hoger
beroep).
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welke methode is gebruikt bij het opstellen van deze schema’s en welke verschil‐
lende argumentatiestructuren kunnen worden onderscheiden paragraaf 5.2.1.1.
In de eerste zaak wordt de verweerder door de dochter van een inmiddels over‐
leden patiënte verweten geen gehoor te hebben gegeven aan de wens van de pati‐
ente om niet behandeld te worden.17 Hiermee samenhangend wordt verweerder
verweten zich “eigengereid en onbeschoft” te hebben gedragen. Deze beide klacht‐
onderdelen worden door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
(RTG) gegrond verklaard. In de overweging waarin een oordeel wordt gegeven
over de bejegeningsklacht komt de volgende passage voor:
“De communicatie tussen verweerder en klaagster is niet goed verlopen. Uit het dossier blijkt dat ver‐
weerder klaagster eerder excuses heeft aangeboden voor ongepaste opmerkingen en ter zitting heeft ver‐
weerder deze opmerkingen niet expliciet ontkend. Het klachtonderdeel dat verweerder zich eigengereid en
onbeschoft heeft gedragen zal in samenhang met het voorgaande klachtonderdeel in zoverre gegrond
worden verklaard.”18

Het tuchtcollege stelt hier vast dat de communicatie tussen verweerder en klaag‐
ster niet goed is verlopen. In de volgende zin maakt het college vervolgens
duidelijk waar deze vaststelling op is gebaseerd. Er wordt namelijk (onder meer)
gewezen op het feit dat uit het dossier blijkt dat verweerder eerder excuses heeft
aangeboden aan klaagster voor de ongepaste opmerkingen. Het gegeven dat ver‐
weerder excuses heeft aangeboden wordt dus gebruikt om een feit waarop het oor‐
deel van het college is gebaseerd (namelijk dat de communicatie niet goed is verlo‐
pen) te onderbouwen. Het betreft hier een vorm van meervoudige argumentatie
aangezien er nog een ander argument wordt genoemd dat op zichzelf een onder‐
steuning vormt voor het standpunt (namelijk dat verweerder de opmerkingen tij‐
dens de zitting niet expliciet heeft ontkend).

17.
18.

RTG Groningen 7 januari 2011, ECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1510. Zie voor de beslissing in hoger
beroep in deze zaak: CTG 22 januari 2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:YG2608.
RTG Groningen 7 januari 2011, ECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1510, r.o. 5.8.
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Argumentatieschema bij RTG Groningen 7 januari 2011,
ECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1510

In de tweede zaak werd een tandarts verweten dat hij zijn assistente twee kiezen
bij klager had laten trekken (extraheren).19 Het tuchtcollege stelt bij de beoordeling
van deze klacht voorop dat dit een handeling is die in zijn algemeenheid niet door
een assistente mag worden verricht, ook niet bij wege van delegatie. Vervolgens
wijst het tuchtcollege op een aantal uitingen van de verweerder waarin hij erkent
dat het extraheren inderdaad is verricht door de assistente, waaronder een brief
van verweerder waarin hij excuses had aangeboden:
“In verweerders brief van 19 oktober 2009 weerspreekt verweerder de door klager in zijn brief van 4 okto‐
ber 2009 omschreven gang van zaken niet en in de brief van 5 februari 2010 stelt verweerder dat er op
basis van taakdelegatie verrichtingen (meervoud) zijn uitgevoerd waarbij de zorgverlener geen tandarts
was. Voorts schrijft verweerder in deze brief: ‘Inzake de situatie waarbij u, voor de uitvoering van de
beide extracties, niet werd geïnformeerd met betrekking tot de status van de uitvoerende zorgverlener,
betreur ik ten zeerste en bied u daarvoor mijn oprechte excuses aan.’20

Vervolgens staat het RTG stil bij het betoog van verweerder ter zitting dat de assis‐
tente niet heeft geëxtraheerd maar dat bij de controle of de verdoving werkte, de
ene tand is losgekomen en de andere is afgebroken. Deze stelling wordt door het
college echter gepasseerd:
“Het college acht deze op zich al onaannemelijke stellingen, gelet op de eerdere erkenningen en het late
tijdstip waarop zij naar voren zijn gebracht, ongeloofwaardig en zal ze als zodanig passeren.”21
19.
20.
21.

RTG Eindhoven 17 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0910.
RTG Eindhoven 17 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0910, onder het kopje 5: ‘De over‐
wegingen van het college’.
RTG Eindhoven 17 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0910, onder het kopje 5: ‘De over‐
wegingen van het college’.
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De stelling van verweerder dat de assistente niet heeft geëxtraheerd is volgens het
college dus ongeloofwaardig. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de eerdere
erkenningen die mede zijn gedaan in een door verweerder geschreven excuusbrief.
Er is hier sprake van een verwijzing naar contra-argumentatie. Het college
benoemt een door verweerder opgeworpen tegenargument en verwerpt dit
vervolgens mede onder verwijzing naar de door verweerder aangeboden excuses.
Figuur 7

Argumentatieschema bij RTG Eindhoven 17 februari 2011,
ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0910

In de laatste zaak werden de door de verweerster aangeboden excuses eveneens
door het tuchtcollege gebruikt om een tegenargument van de verweerster (zij het
in de vorm van een grief) te weerleggen.22 De klagers in deze procedure zijn de
ouders van een verstandelijk gehandicapte dochter. Zij hadden aan de Medisch
Ethische BeleidsCommissie (MEBC) een verzoek tot levensbeëindiging van hun
dochter voorgelegd omdat er in hun ogen sprake was van ondraaglijk en uitzicht‐
loos lijden. Verweerster was van mening dat de dochter van de klagers wel dege‐
lijk kwaliteit van leven had. In deze procedure wordt de verweerster onder andere
verweten dat zij doelbewust buiten het medeweten van de klagers en onder strikte
22.

CTG 25 augustus 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:270.
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geheimhouding een verslag heeft laten inbrengen bij de MEBC met het oogmerk de
besluitvorming van die commissie te beïnvloeden. In eerste aanleg wordt deze
klacht gegrond verklaard. In de hoger beroep procedure bij het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) komt de verweerster op tegen het
oordeel van het RTG dat tussen partijen vaststaat dat haar verslag rechtstreeks was
gericht aan de MEBC. Zij stelt in de toelichting op de grief dat het verslag niet
rechtstreeks aan de MEBC was gericht en dat zelfs niet vaststaat dat de MEBC dat
verslag heeft ontvangen en gelezen. Het CTG acht deze stellingname echter onge‐
loofwaardig en verwijst daarbij (onder meer) naar twee eerder door verweerster
verstuurde excuusbrieven:
“Het Centraal Tuchtcollege acht deze stellingname in hoger beroep ongeloofwaardig, nu het haaks staat
op hetgeen de arts in haar beide excuusbrieven aan klagers d.d. 19 juni 2013 (productie 11 bij het inlei‐
dende klaagschrift) en d.d. 12 oktober 2013 (productie 12 bij het inleidende klaagschrift) heeft aangegeven
(…).”23

Het college verwijst hier naar de inhoud van twee excuusbrieven die haaks staat
op de stellingname van verweerster in hoger beroep. Daarnaast wijst het college er
nog op dat uit het besprekingsverslag van de MEBC blijkt dat de MEBC de
beschikking heeft gehad over het verslag. Deze twee argumenten tezamen maakt
dat de stellingname van de verweerster volgens het college ongeloofwaardig is. De
conclusie is dat de grief van de verweerster faalt.
Figuur 8

Argumentatieschema bij CTG 25 augustus 2016, ECLI:NL:TGZCTG:
2016:270

Concluderend kunnen door de beroepsbeoefenaar aangeboden excuses inderdaad
worden gebruikt als bewijsmiddel, in die zin dat ze een onderbouwing kunnen
23.

CTG 25 augustus 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:270, r.o. 4.5.
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vormen voor het standpunt van klager dat de beroepsbeoefenaar op een bepaalde
wijze heeft gehandeld. In de besproken uitspraken gebruikt het tuchtcollege excu‐
ses ter onderbouwing van bepaalde feiten die zij ten grondslag legt aan haar beslis‐
sing. Het is echter de vraag hoeveel betekenis moet worden gehecht aan de consta‐
tering dat excuses mogelijk kunnen dienen als bewijsmiddel in een medische tucht‐
procedure. Het aanbieden van excuses lijkt in de gevonden uitspraken geen door‐
slaggevende betekenis te hebben. Er is immers geen enkele uitspraak gevonden
waarin het tuchtcollege een feit waarop zij haar oordeel baseert enkel onderbouwt
door te verwijzen naar aangeboden excuses.

7.3

Aanbieden van excuses en het erkennen van tuchtrechtelijk
verwijtbaar handelen

In de jurisprudentieanalyse is gezocht naar uitspraken waarin door het
tuchtcollege wordt beoordeeld of de door de beroepsbeoefenaar aangeboden excu‐
ses een erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen inhouden. Hiervan zijn
dertien uitspraken gevonden waarin steeds werd geoordeeld dat dit niet het geval
was.
Bij de eerste zaak was er sprake van een gecompliceerd verlopen ziekteproces
waarbij de echtgenote van klager uiteindelijk is komen te overlijden.24 In één van
de klachtonderdelen wordt verweerster verweten dat zij op een bepaald moment
zou hebben bekend dat zij schuldig was aan de ontstane medische situatie, en dat
zij deze ‘schuldbekentenis’ op een later moment zou hebben ingetrokken. Hoewel
verweerster op enig moment niet meer betrokken was bij de behandeling had zij
uit belangstelling en medeleven de patiënte wel nog meerdere malen bezocht. De
patiënte had vervolgens een klein cadeautje aan verweerster overhandigd. Ver‐
weerster had hiervoor haar dankbaarheid getoond en daaraan toegevoegd dat juist
zij niet in aanmerking zou moeten komen voor een geschenk nu de complicatie
door haar toedoen was ontstaan. Volgens het tuchtcollege is het verwijt, dat zij zelf
omschrijft als “het eerst maken van excuses en die later weer intrekken”, onge‐
grond:
“Uit hetgeen over en weer is gesteld kan niet de conclusie worden getrokken dat verweerster heeft toege‐
geven dat zij medisch onjuist heeft gehandeld en/of de complicatie door haar schuld is ontstaan. Kennelijk
en niet geheel onbegrijpelijk is de familie door deze wellicht ongelukkige toevoeging op het verkeerde been
gezet. Niettemin kan hierin geen verwijtbaar handelen van verweerster worden gevonden.”25

Volgens het college had verweerster met de door haar gedane uitspraken niet toe‐
gegeven dat zij medisch onjuist heeft gehandeld en/of de complicatie door haar

24.
25.

RTG Amsterdam 20 april 2012, ECLI:NL:TGZRAMS:2012:YG2398.
RTG Amsterdam 20 april 2012, ECLI:NL:TGZRAMS:2012:YG2398, r.o. 5.11.
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schuld is ontstaan. Dat de familie de uitspraken wel op deze manier had begrepen
is volgens het college ‘niet geheel onbegrijpelijk’, maar dat maakt niet dat hier kan
worden aangenomen dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.
De wijze waarop de ontvanger de excuses heeft begrepen is volgens het college
dus niet beslissend.
In een tweede zaak ging het om de klacht dat verweerder tweemaal een maag‐
sonde ten onrechte zou hebben laten verwijderen en deze vervolgens niet tijdig
zou hebben teruggeplaatst.26 De familie van de inmiddels overleden patiënt (kla‐
gers in deze procedure) houden verweerder verantwoordelijk voor de dood van de
patiënt. Volgens hen had verweerder dit tijdens een telefoongesprek ook toegege‐
ven. Over dat laatste overweegt het tuchtcollege als volgt:
“Klagers geven beiden aan dat verweerder in een telefoongesprek met klagers de opmerking heeft gemaakt
‘het spijt mij vreselijk dat ik uw vader heb weggenomen’ of woorden van gelijke strekking. Verweerder
betwist deze uitspraak te hebben gedaan. Wat daar verder ook van zij, het Centraal Tuchtcollege
beschouwt dat, mede gelet op de aard van het (telefoon)gesprek waarin het ging om het bieden van troost
aan de familie, niet als een erkenning van verweerder dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van
de patiënt, zoals door klagers is aangevoerd.”27

De uitspraken waarvan de klagers stellen dat verweerder die zou hebben gedaan
houden volgens het college aldus geen erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen in. Het college komt tot deze overweging “mede gelet op de aard van het
(telefoon)gesprek waarin het ging om het bieden van troost aan de familie”. Het
lijkt het er dus op dat de context waarbinnen een gesprek plaatsvindt mede van
belang wordt geacht bij de beoordeling van de vraag of de door de beroeps‐
beoefenaar aangeboden excuses een erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen inhouden. Dat zou betekenen dat er mogelijk andere contexten zouden
kunnen bestaan waarin excuses wél een erkenning van tuchtrechtelijke verwijt‐
baarheid kunnen impliceren. Van een principiële afwijzing van de gedachte dat
excuses een erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kunnen inhouden
is in deze uitspraak dan ook geen sprake. Dat is echter anders in de volgende drie
te bespreken uitspraken. Hierin wordt namelijk overwogen dat het aan het
tuchtcollege is om tot een oordeel te komen over de tuchtrechtelijke verwijtbaar‐
heid van het handelen van de beroepsbeoefenaar, waarbij uitspraken van de
beroepsbeoefenaar zelf (zoals het aanbieden van excuses) niet beslissend zijn.
In de derde zaak ging het om een patiënt die als gevolg van een gecompliceerd
en moeizaam herstel na het verwijderen van zijn rechterlong al een geruime tijd op
de intensive care lag.28 Op een gegeven moment is deze patiënt overgeplaatst naar
een afdeling in een ander ziekenhuis, kort waarna hij is overleden. Het verwijt van
26.
27.
28.

CTG 22 maart 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:136.
CTG 22 maart 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:136, r.o. 4.10.
RTG Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:118.
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de echtgenote van de patiënt (en klaagster in deze procedure) komt er in de kern
op neer dat de overplaatsing niet had mogen plaatsvinden. Het tuchtcollege oor‐
deelt dat overplaatsing op dat moment verantwoord was en dat er geen tucht‐
rechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Dat verweerder aan had gegeven dat hij
– met de kennis van nu – niet tot transport had moeten overgaan, maakt dat niet
anders:
“Het is de taak van het college om eigenstandig te beoordelen of verweerder binnen de grenzen van een
redelijk bekwame beroepsbeoefening is gebleven. Het college heeft bij deze afweging betrokken alle haar
bekende feiten en omstandigheden, waaronder ook de in deze procedure overgelegde beoordelingen door
deskundigen. Zo ook het oordeel van verweerder zelf. Verweerder is zeer te prijzen dat hij in gesprek is
gegaan met onder meer klaagster en daarbij kritisch naar zijn eigen handelen heeft gekeken. Zijn conclu‐
sie dat hij (met de latere kennis van het overlijden van F) niet tot transport had moeten overgaan, maakt
niet dat zijn handelen ten tijde van de beslissing tot transport onder de maat was. Het had mogelijk beter
gekund, maar dat is niet de maatstaf voor tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.”29

Het college oordeelt hier dat het aan het college zelf is om te beoordelen of er in het
concrete geval sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De zienswijze
hierover van verweerder zelf (evenals beoordelingen van andere deskundigen) kan
worden meegenomen in het oordeel, maar is niet beslissend. Vervolgens bena‐
drukt het college dat het kritisch reflecteren op het eigen handelen en het aanbie‐
den van excuses door zorgverleners niet gelijk kunnen worden gesteld aan een
erkenning van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Dat is van belang voor alle
betrokken partijen en voor de kwaliteit van de gezondheidszorg:
“Het is voor alle betrokken partijen en voor de kwaliteit van de gezondheidszorg van groot belang dat
zorgverleners kritisch op hun handelen kunnen reflecteren en hiervoor eventueel excuses aanbieden,
zonder hiermee automatisch tuchtrechtelijke aansprakelijkheid te erkennen.”30

Dat het uiteindelijk het tuchtcollege is dat een oordeel geeft over de tucht‐
rechtelijke verwijtbaarheid van het handelen, blijkt ook uit de vierde te bespreken
uitspraak.31 Hier werd door klager het verwijt gemaakt dat hem niet om toe‐
stemming was gevraagd om door een co-assistent te worden onderzocht. Bij de
beoordeling van deze klacht begint het tuchtcollege met de volgende standaard‐
overweging die in veel tuchtrechtelijke uitspraken is terug te vinden:
“5.1 Het college wijst er allereerst op, dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen er
niet om gaat of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de
beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame
29.
30.
31.

RTG Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:118, r.o. 5.5.
RTG Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:118, r.o. 5.5.
RTG Zwolle 8 april 2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:YG2814.
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beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig
geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.”

Vervolgens wordt geoordeeld dat het inderdaad goed gebruik is dat aan patiënten
wordt gevraagd of zij er bezwaar tegen hebben dat zij door een coassistent worden
onderzocht en dat de coassistent zich als zodanig aan de patiënt behoort voor te
stellen. Het college ziet echter geen of onvoldoende aanwijzingen dat verweerder
op die punten tekort is geschoten zodat een tuchtrechtelijk verwijt daarover niet op
zijn plaats is. Dat verweerder over de gang van zaken excuses heeft aangeboden
maakt dit niet anders:
“Dat verweerder over de gang van zaken excuses heeft aangeboden aan klager en verbeteringen heeft afge‐
sproken siert hem, en is op zichzelf -het college verwijst in dit verband naar hetgeen in rubriek 5.1 van
deze beslissing is overwogen- geen bewijs voor tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.”32

Het tuchtcollege verwijst hier naar de eerder geciteerde standaardoverweging over
de tuchtrechtelijke toetsnorm. Het is aan het college zelf om het handelen van ver‐
weerder aan deze norm te toetsen en dientengevolge te beoordelen of er sprake is
van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. Door de beroepsbeoefenaar aangeboden
excuses zijn hiervoor niet van belang.
Verder dient hier nog te worden gewezen op een aantal aan elkaar gelieerde
uitspraken van het regionaal tuchtcollege te Zwolle waarin klager verschillende
beroepsbeoefenaren verweet tekort te zijn geschoten in de zorg voor zijn met een
aangeboren afwijking geboren kind.33 Na het overlijden van het kind zijn verschil‐
lende klachten beoordeeld door een klachtencommissie. De klachtenonderdelen
die zagen op de gebrekkige communicatie tussen alle betrokkenen en het klacht‐
onderdeel dat inhield dat het kind door fouten en onzorgvuldigheden meer ziekte‐
last had ondervonden dan strikt noodzakelijk, werden gegrond verklaard. Het
klachtonderdeel dat inhield dat het kind was overleden ten gevolge van die fouten
en onzorgvuldigheden werd evenwel ongegrond verklaard. Uiteindelijk hebben,
na bemiddeling van de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, alle
oorspronkelijk aangeklaagden gezamenlijk een excuusbrief aan de ouders onderte‐
kend. Naast de excuusbrief waren door het ziekenhuis verschillende bedragen
betaald ter compensatie voor de door het gezin gemaakte kosten. De excuusbrief
bevatte onder meer de volgende passage:

32.
33.

RTG Zwolle 8 april 2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:YG2814, r.o. 5.2.
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1122; RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1119; RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1123;
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1120; RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1121; RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1118;
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1116 en RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1117.
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“Via deze weg willen wij (…) onze welgemeende excuses aanbieden voor de gemaakte fouten en onvolko‐
menheden in de zorg zoals deze ook door de Klachtencommissie van het (ziekenhuis) zijn vastgesteld. Wij
zijn allen van mening, dat er rondom het zorgproces ernstige fouten gemaakt zijn, die met een betere
onderlinge communicatie en coördinatie voorkomen hadden kunnen worden.”34

In de onderhavige tuchtprocedures had klager in zijn klaagschrift aangevoerd dat
er “zeer ernstige fouten” waren gemaakt met als gevolg een niet-natuurlijke dood
van het kind. Er was zijns inziens sprake van “medische bewuste nalatige mishan‐
deling, marteling en moord”. Volgens klager hadden verweerders dit zelf ook toe‐
gegeven in de excuusbrief. Klager had voorts aangevoerd dat de excuusbrief met
zich meebrengt dat verweerders zelf, op basis van het medisch dossier, moeten
aangeven welke fouten zij hebben gemaakt, dan wel met omkering van de bewijs‐
last moeten bewijzen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor medische mishande‐
ling. Het klachtenonderdeel waarin verweerders moord en mishandeling worden
verweten wordt niet-ontvankelijk verklaard. Hierbij wijst het college erop dat ver‐
wijten die worden opgenomen in het klaagschrift voldoende geconcretiseerd en
onderbouwd moeten worden:
“Klager is door de secretaris herhaalde malen erop gewezen dat hij zijn klacht dient te concretiseren en
onderbouwen. Klager heeft daarentegen steeds volgehouden dat dit niet aan hem is, maar omgekeerd aan
verweerder omdat deze heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt. Ook toen klager door de secretaris erop
is gewezen dat dit standpunt in het tuchtrecht niet houdbaar is, heeft hij ermee volstaan verweerder mis‐
handeling en moord te verwijten.”35

Uit deze uitspraak blijkt dat het aan klager is om de klachten voldoende te concre‐
tiseren en te onderbouwen. Het enkele feit dat een beroepsbeoefenaar in een
excuusbrief heeft toegegeven dat er ‘ernstige fouten’ zijn gemaakt is onvoldoende
om te kunnen concluderen dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen. Dan moet namelijk nog (door klager) worden geconcretiseerd waar die
fouten op zien en waarin het tuchtrechtelijke verwijtbaar handelen is gelegen. Het
is aan het college om hier vervolgens een oordeel over te vellen.

34.

35.

RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1122; RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1119; RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1123;
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1120; RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1121; RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1118;
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1116 en RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1117, onder het kopje ‘De feiten’.
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1122; RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1119; RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1123;
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1120; RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1121; RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1118;
RTG Zwolle 19 mei 2011, ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1116 en RTG Zwolle 19 mei 2011,
ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1117, onder het kopje ‘De overwegingen van het college’.
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Samenvattend laten de hierboven besproken uitspraken zien dat het aanbieden
van excuses geen erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kan inhou‐
den. Het is aan het tuchtcollege om tot een oordeel te komen over de tucht‐
rechtelijke verwijtbaarheid van het handelen van de beroepsbeoefenaar. De ziens‐
wijze van de beroepsbeoefenaar zelf hierover (die bijvoorbeeld kan worden geuit
door het aanbieden van excuses) kan evenals de beoordelingen van andere des‐
kundigen worden meegenomen in het oordeel, maar is niet beslissend.

7.4

Excuses als omstandigheid bij de invulling van een open norm

Evenals het civiele recht kent het medisch tuchtrecht open normen. Bij de invulling
van deze open normen dient het tuchtcollege de relevante omstandigheden van
het geval af te wegen. Uit het jurisprudentieonderzoek blijkt dat het wel/niet aan‐
bieden excuses een relevante omstandigheid kan zijn bij de invulling van twee
belangrijke open normen in het medisch tuchtrecht. In de eerste plaats gaat het
daarbij om de beoordeling van de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het
handelen van de beroepsbeoefenaar. In paragraaf 7.4.1 bespreek ik op welke wijze
excuses hierbij een rol kunnen spelen. Daarnaast blijken excuses een rol te kunnen
spelen bij het vaststellen van de op te leggen maatregel, hetgeen ik bespreek in
paragraaf 7.4.2.
7.4.1

De rol van excuses bij het oordeel omtrent tuchtrechtelijke verwijtbaarheid

Het medische tuchtrecht kent twee toetsnormen die zijn neergelegd in art. 47 Wet
BIG. De eerste tuchtnorm heeft, kort gezegd, betrekking op het tekortschieten in de
zorg van een geregistreerd beroepsbeoefenaar ten opzichte van de patiënt en diens
naaste betrekkingen (lid 1, sub a). De tweede, meer algemene, tuchtnorm strekt
zich uit over enig ander handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk
beroepsbeoefenaar betaamt (lid 1, sub b).36 De tuchtnormen zijn in globale termen
geformuleerd en betreffen aldus open normen die ingevuld dienen te worden.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van protocollen, richtlijnen, gedragsregels en
vakliteratuur waarin is neergelegd wat in de beroepsgroep als verantwoordelijke

36.

Met de herziening van de Wet BIG zijn in art. 47 lid 1 sub b de woorden ‘in die hoedanigheid’
(waarmee werd bedoeld de hoedanigheid van geregistreerd beroepsbeoefenaar) geschrapt en ver‐
vangen door ‘enig ander’. Met deze wijziging is buiten twijfel geplaatst dat handelingen in de pri‐
vésfeer onder omstandigheden tuchtrechtelijk getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt hier‐
mee, in lijn met eerdere jurisprudentie van het CTG (zie o.a. CTG 19 april 2011,
ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1057), duidelijk gemaakt dat de toetsnorm ook betrekking heeft op het
handelen van BIG-geregistreerden met een bestuurlijke of leidinggevende functie. Dit geldt ook
als er geen sprake is van een directe hulpverleningsrelatie met de betrokken patiënt.
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zorg wordt gezien. Uiteindelijk kunnen alle omstandigheden van het geval een rol
spelen bij de invulling van de tuchtnormen.37
In de jurisprudentieanalyse is gezocht naar uitspraken waarin het feit dat er
door de beroepsbeoefenaar excuses zijn aangeboden wordt benoemd als een
omstandigheid die van belang is bij het oordeel of er sprake is van een schending
van de tuchtnormen zoals neergelegd in art. 47 Wet BIG. Met andere woorden er is
gezocht naar uitspraken waarin door de beroepsbeoefenaar aangeboden excuses
worden benoemd als een relevante omstandigheid bij de beoordeling van de
gegrondheid van een klacht. Er zijn 62 van dit soort uitspraken gevonden. Hierbij
is het van belang om op te merken dat het bij de klachtonderdelen bij de beoorde‐
ling waarvan excuses worden benoemd als een relevante omstandigheid, steeds
gaat om klachtonderdelen die betrekking hebben op de bejegening,38 de communi‐
catie of de organisatorische aspecten van de zorg. Er zijn geen uitspraken gevon‐
den waarbij aangeboden excuses worden benoemd als een relevante omstandig‐
heid bij de beoordeling van een klachtonderdeel over de medische behandeling
zelf.39
In de meeste uitspraken (in 52 gevallen) lijken de excuses een positief effect te
hebben voor de beroepsbeoefenaar die ze heeft aangeboden. Zo werd in verschil‐
lende uitspraken (17 keer) door het tuchtcollege beschreven hoe in een bepaalde
situatie door een beroepsbeoefenaar was gehandeld, waarbij mede werd opge‐
merkt dat deze laatste excuses had aangeboden. Vervolgens werd geoordeeld dat
het geheel van handelen door de beroepsbeoefenaar niet kan worden gekwalifi‐
ceerd als tuchtrechtelijk verwijtbaar. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van
het RTG Amsterdam waarin een cardioloog onder meer werd verweten naar aan‐
leiding van vragen van de familie van een overleden patiënte onjuiste antwoorden
te hebben verstrekt.40 Bij de beoordeling van dit klachtonderdeel overweegt het
college als volgt:
“Het is juist dat verweerder naar aanleiding van vragen van familie onjuiste antwoorden heeft verstrekt.
Verweerder is eerst een jaar na het indienen van de klacht bij de klachtencommissie van het ziekenhuis via
een e-mail van klaagster sub 1 op de hoogte van de klachten geraakt. Op dat moment was het medisch
dossier niet beschikbaar en om klaagster sub 1 zo snel mogelijk te antwoorden, heeft verweerder vanuit
zijn geheugen een niet adequaat antwoord gestuurd. Verweerder heeft daarover zijn spijt betuigd. Het is
het college niet gebleken dat verweerder met zijn beantwoording moedwillig en ten voordele van zichzelf
een onjuiste situatie heeft geschetst.”41
37.
38.
39.
40.
41.

Zie hierover Wijne 2017 en Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, Werkingssfeer, tuchtnormen,
tuchtcolleges bij: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 47, nr. 3a.
Bejegening wil zeggen de wijze waarop de beroepsbeoefenaar zich tegenover de patiënt heeft
gedragen. Zie hierover Sluijs e.a. 2004, p. 19.
Bij de indeling van de uitspraken in verschillende klachtencategorieën is aansluiting gezocht bij
de categorisatie die wordt gemaakt in Leenen e.a. 2017, p. 574.
RTG Amsterdam 21 oktober 2014, ECLI:NL:TGZRAMS:2014:97.
RTG Amsterdam 21 oktober 2014, ECLI:NL:TGZRAMS:2014:97, r.o. 5.3.
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Het college schetst hier dus de omstandigheden waaronder de cardioloog de
onjuiste antwoorden had verstrekt en vermeldt dat hij daarover zijn spijt heeft
betuigd. Gelet op “deze feiten en omstandigheden in onderling verband en samen‐
hang bezien” wordt het klachtonderdeel vervolgens ongegrond verklaard.
In één geval werd door het tuchtcollege gewezen op het feit dat de beroepsoefe‐
naar excuses had aangeboden teneinde het oordeel dat de klacht ongegrond was
meer kracht bij te zetten:
“Nog daargelaten dat het college niet heeft kunnen vaststellen dat als gevolg van een vergissing van ver‐
weerder verzending van de brief naar de onjuiste huisarts heeft plaatsgevonden acht het college deze ver‐
gissing, als die al aan verweerder zou kunnen worden toegerekend, niet zodanig ernstig dat verweerder
ter zake een tuchtrechtelijk verwijt moet worden gemaakt. Dit zeker niet nu excuses zijn aangeboden. Ook
dit klachtonderdeel is ongegrond.”42

Het komt ook voor (28 keer) dat uit de uitspraak weliswaar blijkt dat het handelen
van de beroepsbeoefenaar door het tuchtcollege wordt afgekeurd, maar waarbij
door het tuchtcollege toch wordt geoordeeld dat mede door het aanbieden van
excuses de beroepsbeoefenaar geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt:
“Het college is van oordeel dat deze uitval van verweerder niet professioneel was. Verweerder heeft zijn
excuses aangeboden en gezegd dat hij het betreurt. Mede gelet op (sic) hierop kan hem voor deze uitval
geen tuchtrechtelijk verwijt gemaakt worden. Dit klachtonderdeel is daarom ongegrond.”43
“Naar het oordeel van het College was het wenselijk geweest als verweerder direct de gewraakte zin
anders zou hebben verwoord. (…) Door klaagster later aan te bieden de zin alsnog te willen wijzigen en
door spijt te betuigen heeft verweerder er bovendien blijk van gegeven kritisch op zijn eigen handelen te
kunnen reflecteren. Onder deze omstandigheden kan verweerder dan ook geen tuchtrechtelijk verwijt
worden gemaakt.(…) Klachtonderdelen I. en IV zijn derhalve ongegrond.”44
“Het college is van oordeel dat verweerder weliswaar niet juist heeft gehandeld, maar alles in aanmerking
genomen, mede gelet op de meermalen aangeboden excuses, is de verwijtbaarheid niet zodanig dat een
tuchtrechtelijke correctie op zijn plaats is. (…) Het college: – wijst de klacht af.”45

Bij een aantal van de gevonden uitspraken (in zes gevallen) wordt het feit dat de
beroepsbeoefenaar excuses heeft aangeboden zelfs als enige omstandigheid
genoemd die onderbouwt dat de beroepsbeoefenaar geen tuchtrechtelijk verwijt
42.
43.
44.
45.

CTG 7 december 2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:333, onder r.o. 5.6 van de weergegeven beslissing
in eerste aanleg.
CTG 9 november 2010, ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0690 onder r.o. 5.1 van de weergegeven beslis‐
sing in eerste aanleg.
RTG Amsterdam 3 september 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:104, r.o. 5.4.
RTG Eindhoven 13 november 2013, ECLI:NL:TGZREIN:2013:41, r.o. 5 en 6.
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kan worden gemaakt. Een illustratief voorbeeld van een dergelijke overweging is
terug te vinden in een uitspraak van het RTG Zwolle waarin onder meer werd
geklaagd over de wijze waarop de verweerder over de klager had gecommuni‐
ceerd in zijn verweerschrift.46 Het tuchtcollege oordeelt dat het te ver ging dat de
verweerder daarin melding had gemaakt van het criminele verleden van de klager
en daarnaast zijn mening had gegeven over de geestesgesteldheid van de klager.47
Toch kan de verweerder volgens het college geen tuchtrechtelijk verwijt worden
gemaakt:
“Nu verweerder schriftelijk en mondeling uitgebreid zijn excuses heeft aangeboden voor deze faux pas,
gaat het het college te ver om dit tuchtrechtelijk laakbaar te achten. De klachtonderdelen 5 en 8 zijn dan
ook ongegrond.”48

Bij de analyse van de jurisprudentie viel het verder op dat de motivering omtrent
het al dan niet gegrond verklaren van een klacht en de motivering omtrent de wen‐
selijkheid van een op te leggen maatregel in sommige gevallen door elkaar heen
lopen. In deze uitspraken wordt het handelen van de beroepsbeoefenaar duidelijk
afgekeurd. Het tuchtcollege oordeelt echter dat (mede) gezien het feit dat door de
beroepsbeoefenaar excuses waren aangeboden, er geen rechtvaardiging was of het
niet nodig was om een maatregel op te leggen. Vervolgens wordt het klacht‐
onderdeel ongegrond verklaard:
“Ten aanzien van klachtonderdeel 4 is het college van oordeel dat de door verweerder gedane uitlatingen
in de voicemail over klaagster volstrekt ongepast zijn. (…) Verweerder heeft echter een en andermaal en
ook nog eens uitdrukkelijk ter terechtzitting zijn spijt betuigd over de gedane uitspraken. Daarmee heeft
verweerder in voldoende mate laten zien dat hij in dit opzicht fout is geweest. Een andere sanctie is dan
ook niet nodig. Dat betekent dat ook dit onderdeel van de klacht ongegrond zal worden verklaard.”49
“Het moge duidelijk zijn dat het beter zou zijn geweest wanneer de naam destijds direct in het dossier en
in het operatieverslag zou zijn genoteerd. Nu de arts dit zelf ook inziet, zijn excuses hiervoor heeft aange‐
boden, hieruit lering heeft getrokken en voor het overige zorgvuldig en in het belang van klaagster heeft
gehandeld, acht het College deze omissie niet van dien aard dat hiervoor een tuchtrechtelijke maatregel
moet volgen. De conclusie is dat verweerder met betrekking tot geen van de klachtonderdelen een verwijt

46.
47.
48.
49.

De betreffende uitspraak van het RTG Zwolle in terug te lezen in: CTG 19 oktober 2010,
ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0597.
Zie onder r.o. 5.7 van de weergegeven beslissing in eerste aanleg: “Dat verweerder melding
maakt van een crimineel verleden en zijn opvatting over de geestesgesteldheid van klager gaat
echter de perken te buiten.”
CTG 19 oktober 2010, ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0597, onder r.o. 5.7 van de weergegeven beslis‐
sing in eerste aanleg.
RTG Amsterdam 22 mei 2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:50, r.o. 5.2.
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zoals bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg kan
worden gemaakt.”50
“Verweerster erkent dat zij zich niet correct heeft gedragen. Dit onderdeel van de klacht is gegrond. Nu
verweerster schriftelijk en meermaals excuus heeft gemaakt, is naar het oordeel van het college geen sprake
van een zodanig zwaar verwijt, dat tuchtrechtelijk ingrijpen geboden is. Concluderend is het college van
oordeel dat de klachten dienen te worden afgewezen.”51

Het verbaast dat het tuchtcollege in deze gevallen de onwenselijkheid van het
opleggen van een maatregel noemt ter onderbouwing van het oordeel dat een
klacht(onderdeel) ongegrond is. Het oordeel omtrent de tuchtrechtelijke verwijt‐
baarheid van het handelen van de beroepsbeoefenaar en het oordeel omtrent de
zwaarte van de op te leggen maatregel hebben immers beide een eigen toet‐
singskader en dienen om die reden van elkaar te worden gescheiden. Het college
had dit ook makkelijk op kunnen lossen door de klacht gegrond te verklaren
zonder daarbij een maatregel op te leggen.52
Samenvattend laten de uitspraken zien dat door de beroepsbeoefenaar aange‐
boden excuses een rol kunnen spelen bij de door het tuchtcollege te maken beoor‐
deling omtrent de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het handelen. Het feit dat er
door de beroepsbeoefenaar excuses zijn aangeboden kan er bij klachten omtrent
bejegening, communicatie of organisatorische aspecten van de zorg (mede) toe
leiden dat wordt afgezien van een tuchtrechtelijk correctie. Dat dit niet altijd het
geval is blijkt uit tien gevonden uitspraken waarin bij de beoordeling omtrent de
tuchtrechtelijk verwijtbaarheid van het handelen van de beroepsbeoefenaar
weliswaar wordt benoemd dat er door de beroepsbeoefenaar excuses zijn aangebo‐
den, maar dat er desalniettemin wordt geoordeeld dat tuchtrechtelijk verwijtbaar is
gehandeld. Een voorbeeld is een zaak waarin verweerder aan klaagster onjuiste
informatie had gegeven over de wijze waarop bij haar een tumor was verwijderd.53
Ten aanzien van dit klachtonderdeel overweegt het tuchtcollege:
“Te waarderen valt dat verweerder snel na de ontdekking van de fout een gesprek met klaagster heeft
gevoerd en excuses heeft gemaakt voor het feit dat hij haar onjuist heeft geïnformeerd. Desalniettemin is
het college van oordeel dat de gemaakte fout tuchtrechtelijk verwijtbaar blijft. Klachtonderdeel 4 is daarom
gegrond.”54

50.
51.
52.
53.
54.

RTG Den Haag 26 mei 2015, ECLI:NL:TGZRSGR:2015:62, r.o. 5.
RTG Eindhoven 28 maart 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0973, r.o. 5.
Deze mogelijkheid is al geruime tijd aanvaard in de jurisprudentie van het CTG (zie CTG 30 mei
2006, GJ 2006/70) en met de wijziging van de Wet BIG tegenwoordig ook gecodificeerd (art. 69 lid
2 Wet BIG).
CTG 7 december 2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:332.
Onder r.o. 5.5 van de weergegeven beslissing in eerste aanleg.
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De rol van excuses bij het vaststellen van de maatregel

Wanneer het tuchtcollege tot de conclusie komt dat er sprake is van tuchtrechtelijk
verwijtbaar handelen kunnen ten aanzien van de beroepsbeoefenaar ingevolge art.
48 Wet BIG verschillende maatregelen worden opgelegd. Na de versterking van
het instrumentarium met de inwerkingtreding van de nieuwe wet BIG ziet het
sanctie arsenaal er ingevolge art. 48 lid 1 Wet BIG als volgt uit:55
– waarschuwing;
– berisping;
– geldboete van ten hoogste € 4500, -;
– schorsing van de bevoegdheid de aan de inschrijving verbonden bevoegdhe‐
den uit te oefenen voor ten hoogste één jaar;
– gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven
staande het betrokken beroep uit te oefenen;
– doorhaling van de inschrijving in het register;
– binding aan bijzondere voorwaarden om het beroep uit te oefenen waarvoor
de beroepsbeoefenaar in het register is ingeschreven.
Het nieuwe art. 48 lid 2 Wet BIG biedt daarnaast de mogelijkheid om bij doorha‐
ling van de inschrijving ook beperkingen op te leggen met betrekking tot het
beroepsmatig handelen (beroepsverbod). De in de jurisprudentie aanvaarde moge‐
lijkheid om een klacht gegrond te verklaren zonder een maatregel op te leggen56 is
met de nieuwe wetswijziging gecodificeerd (art. 69 lid 2 Wet BIG).57 Ingevolge
art. 9 Wet BIG worden de opgelegde maatregelen aangetekend in het BIG-register.
Van de maatregel waarschuwing wordt geen aantekening gemaakt en sinds de
wetswijziging worden de maatregelen berisping en boete ook niet meer standaard
aangetekend, maar alleen als het tuchtcollege daartoe besluit (art. 48 lid 11 Wet
BIG). Uit de jaarverslagen van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg blijkt
dat waarschuwing en berisping de maatregelen zijn die het vaakst worden opge‐
legd.58 Een waarschuwing is de lichtste maatregel die kan worden opgelegd en is
door de wetgever bedoeld als een zakelijke terechtwijzing die de onjuistheid van
een handelwijze naar voren brengt zonder daarop een stempel van laakbaarheid te

55.
56.
57.
58.

Zie over de herziening van de Wet BIG o.a. Sijmons & Hubben 2018.
Zie eerst CTG 30 mei 2006, GJ 2006/70.
Zie hierover Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, onder 3.4.6.6 (MvT): “klacht gegrond, geen maat‐
regel”.
Zie laatst het Jaarverslag voor de Gezondsheidszorg 2018 waaruit blijkt dat in 2018 door de RTG’s
in 59% van de gevallen een waarschuwing en in 30% van de gevallen een berisping werd opge‐
legd.
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drukken.59 Een berisping heeft daarentegen wel een verwijtende en veroordelende
strekking en is daarmee een zwaardere maatregel dan een waarschuwing.60
Bij de keuze voor de meest passende maatregel is de preventieve effectiviteit
van de op te leggen maatregel leidend. 61 Er dient een maatregel te worden gekozen
die in de gegeven omstandigheden en gelet op de aard en de ernst van het
handelen naar verwachting het meest effectief zal zijn om herhaling te voorkomen.
Naast de ernst en de aard van het handelen en de verwachte preventieve werking
van de beoogde maatregel wordt er ook gekeken naar omstandigheden aan de
kant van verweerder die mogelijk kunnen nopen tot bijstelling van de op te leggen
maatregel.62 Hierbij kan het gaan om verzachtende of verzwarende omstandig‐
heden.
In de jurisprudentieanalyse is gezocht naar uitspraken waarin het wel/niet aan‐
bieden van excuses door de beroepsbeoefenaar door het tuchtcollege wordt
benoemd als een relevante omstandigheid bij de keuze van de op te leggen maat‐
regel.63 Hiervan zijn in totaal 104 uitspraken gevonden. Deze groep uitspraken kan
worden onderverdeeld in vier categorieën:
1. Het feit dat excuses zijn aangeboden door de beroepsbeoefenaar wordt mee‐
gewogen als een verzachtende omstandigheid (71 uitspraken). In sommige van
deze gevallen oordeelt het college expliciet dat de genoemde verzachtende
omstandigheden (waaronder het aanbieden van excuses door de beroeps‐
beoefenaar) met zich meebrengen dat er een minder zware maatregel wordt
opgelegd dan in beginsel geïndiceerd. Deze categorie uitspraken bespreek ik in
paragraaf 7.4.2.1.
2. Het tuchtcollege oordeelt dat de genoemde verzachtende omstandigheden
(waaronder het aanbieden van excuses door de beroepsbeoefenaar) niet zwaar
genoeg wegen om te kunnen besluiten tot de oplegging van een minder zware
maatregel (acht uitspraken). Ik bespreek deze categorie uitspraken in paragraaf
7.4.2.2.

59.
60.

61.

62.
63.

Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 76 (MvT).
Uit onderzoek blijkt dat in de medische tuchtrechtspraak de keuze voor een waarschuwing of een
berisping niet altijd even duidelijk wordt gemotiveerd (De Klerk & Olsthoorn-Heim 2015). Naar
aanleiding van dit onderzoek hebben de tuchtcolleges aangegeven de maatregel beter te motive‐
ren.
Zie hierover Leenen e.a. 2017, p. 592 onder verwijzing naar CTG 19 januari 2016,
ECLI:NL:TGZCTG:2016:59 en Kamerstukken II 2012/13, 31016, 37 (Brief van de Minister van VWS
22 januari 2013) waarin wordt benadrukt dat een tuchtmaatregel geen strafmaatregel is maar pri‐
mair correctie van ongewenste gedragingen van beroepsbeoefenaren beoogt om herhaling van
gemaakte fouten te voorkomen. Zie CTG 10 april 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:126, r.o. 4.6, die
naar voren kwam in het jurisprudentieonderzoek en wordt besproken in paragraaf 7.5.3.
Zie hierover uitgebreid De Klerk & Olsthoorn-Heim 2015. Zie ook Van Eekeren, Huijsmans & Van
den Munckhof 2016, p. 86.
Uit de studie van De Klerk & Olsthoorn-Heim 2015 bleek al dat het wel/geen betrokkenheid
tonen of excuses aanbieden omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de keuze voor
een maatregel.
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3. Het tuchtcollege benoemt in haar overweging omtrent de keuze voor een pas‐
sende maatregel wel dat er excuses zijn aangeboden, maar weegt dit
vervolgens niet mee als een verzachtende omstandigheid, bijvoorbeeld omdat
de excuses het college onoprecht overkomen (96 uitspraken). Deze categorie
wordt besproken in paragraaf 7.4.2.3.
4. Het uitblijven van het aanbieden van excuses door de beroepsbeoefenaar
wordt genoemd als een verzwarende omstandigheid bij de keuze voor de op te
leggen maatregel (acht uitspraken). Deze categorie wordt besproken in para‐
graaf 7.4.2.4.
7.4.2.1
Excuses als verzachtende omstandigheid bij keuze maatregel
Er zijn 71 uitspraken gevonden waarin het feit dat door verweerder excuses zijn
aangeboden wordt meegewogen als een verzachtende omstandigheid bij de op te
leggen maatregel. Hierbij was het feit dat verweerder excuses had aangeboden
steeds één van de meerdere genoemde verzachtende omstandigheden die werden
meegenomen bij het bepalen van de zwaarte van de op te leggen maatregel.
Andere veel genoemde verzachtende omstandigheden waren dat verweerder
inzicht had getoond in de verwijtbaarheid van zijn eigen handelen, dat er verbeter‐
maatregelen waren getroffen, dat verweerder zich toetsbaar had opgesteld, dat
verweerder niet eerder in aanraking was gekomen met het tuchtrecht en andere
reeds opgelegde maatregelen of sancties (bijvoorbeeld ontslag of strafvervol‐
ging).64
In de meeste gevallen blijkt uit de uitspraak duidelijk dat het aanbieden van
excuses door het tuchtcollege wordt beschouwd als een verzachtende omstandig‐
heid. In sommige gevallen oordeelt het tuchtcollege, bijvoorbeeld in het kader van
de motivering voor de op te leggen maatregel, dat het verweerder ‘valt te prijzen’
of dat het ‘in het voordeel van’ verweerder is dat hij excuses heeft aangeboden:
“Het college acht de klacht gegrond maar ziet er vanaf een maatregel aan verweerder op te leggen. (…)
Ten slotte valt het in verweerder te prijzen dat hij excuses heeft aangeboden voor de inadequate klachtaf‐
handeling.”65
“Het college zal aan verweerder de maatregel van waarschuwing opleggen. In dat verband is nog het vol‐
gende van belang. (…) Ten voordele van verweerder kan worden opgemerkt dat hij de gang van zaken
oprecht betreurt, daarvoor meermalen zijn excuses heeft gemaakt en dat hij maatregelen heeft getroffen
om herhaling te voorkomen.”66

64.
65.
66.

Zie ook De Klerk & Olsthoorn-Heim 2015 en Van Eekeren, Huijsmans & Van den Munckhof 2016
waarin soortgelijke omstandigheden worden genoemd.
RTG Zwolle 21 oktober 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0604, r.o. 5.3.
RTG Eindhoven 10 mei 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1181, r.o. 5.
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“Daar staat evenwel het volgende in het voordeel van verweerder tegenover. Klager heeft aangeven dat
hij met het indienen van zijn klacht wil bewerkstelligen dat verweerder zijn reactie van Facebook verwij‐
dert en hem zijn excuses aanbiedt. Dat heeft verweerder gedaan: direct na kennisname van het klaag‐
schrift heeft verweerder zijn reactie verwijderd en klager zijn excuses aangeboden. Die excuses heeft ver‐
weerder ter zitting nog meerdere malen herhaald. (…) Alles afwegende is het college dan ook van oordeel
dat in dit geval met een waarschuwing kan worden volstaan. Een zwaardere maatregel acht het college in
dit geval niet passend.”67

In andere gevallen wordt duidelijk dat het tuchtcollege de aangeboden excuses
beschouwt als een verzachtende omstandigheid omdat deze (vaak tezamen met
een aantal andere verzachtende omstandigheden) wordt afgezet tegen een aantal
verzwarende omstandigheden. Een voorbeeld betreft een zaak waarin door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een klacht was ingesteld tegen een anes‐
thesioloog.68 Deze had ten onrechte nagelaten een check en dubbelcheck uit te voe‐
ren waardoor bij een patiënte een verkeerd geneesmiddel was ingespoten. Bij de
vraag welke maatregel in dit geval passend is weegt het college enerzijds verschil‐
lende verzwarende omstandigheden mee zoals het feit dat is gebleken dat de
medicatieverwisseling een zeer grote impact heeft gehad op het leven van de
betrokken patiënte en haar naasten. Naar aanleiding van deze verzwarende
omstandigheden concludeert het college:
“De ernst van de gevolgen voor patiënte in dit geval maakt dat niet met een waarschuwing kan worden
volstaan.”69

Vervolgens wordt echter ook gewezen op verschillende verzachtende omstandig‐
heden, waaronder het aanbieden van excuses door verweerder:
“Anderzijds heeft verweerster haar fouten volledig erkend en hiervoor excuses aangeboden aan patiënte en
haar naasten. (…) Daarom ziet het College geen aanleiding een zwaardere maatregel dan een berisping op
te leggen.”70

De verzwarende en de verzachtende omstandigheden tegen elkaar afwegend komt
het college hier dus uiteindelijk tot het oordeel dat een berisping in deze situatie
een passende maatregel is.
67.
68.
69.
70.

RTG Amsterdam 14 augustus 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:94, r.o. 5.23 en 5.24.
RTG Den Haag 13 juni 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:97. Zie ook RTG Den Haag 13 juni 2017,
ECLI:NL:TGZRSGR:2017:96.
RTG Den Haag 13 juni 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:97, r.o. 5.5.
RTG Den Haag 13 juni 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:97, r.o. 5.5. Daarnaast worden als verzach‐
tende omstandigheden genoemd dat verweerster adequaat heeft gehandeld om de schade voor
patiënte zoveel mogelijk te beperken, volledige openheid van zaken heeft gegeven, zich toetsbaar
heeft opgesteld en actief heeft meegewerkt aan de herziening van de ziekenhuisprotocollen en
andere maatregelen in het ziekenhuis om herhaling van fouten als de onderhavige te voorkomen.
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Uit het oordeel dat wordt gegeven over de op te leggen maatregel blijkt veelal
dat de genoemde omstandigheden, waaronder de omstandigheid dat verweerder
excuses heeft aangeboden, matigend werken. Zo wordt regelmatig geoordeeld dat
gezien de genoemde omstandigheden kan worden ‘volstaan’ met een bepaalde
maatregel of dat de op te leggen maatregel wordt ‘beperkt’:
“In de omstandigheid dat hij heeft ingezien dat zijn handelen onjuist was en zijn spijt daaromtrent heeft
getoond ziet het college aanleiding in deze met de navolgende sanctie te volstaan.”71
“Hoewel het college van oordeel is dat verweerder ernstig tekort is geschoten kan desondanks, gelet op de
omstandigheden van het geval, nog net met een waarschuwing worden volstaan. (…) Hij heeft zijn
excuses aangeboden en heeft ter zitting verklaard lering te hebben getrokken uit deze klacht.”72
“Wat de op te leggen maatregel betreft houdt het college rekening met het feit dat verweerder inzicht heeft
getoond in de onjuistheid van zijn handelen ter zitting, zijn excuses aan klager heeft aangeboden en
bovendien niet eerder tuchtrechtelijk veroordeeld is. Alles overziend zal het college de maatregel daarom
beperken tot een waarschuwing.”73

Het komt ook voor dat het college oordeelt dat, de omstandigheden in aanmerking
nemende, het opleggen van een maatregel ‘achterwege wordt gelaten’ of ‘de licht‐
ste maatregel’ wordt opgelegd:
“Het college zal het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel evenwel achterwege laten op grond van
het navolgende. (…) Verweerster heeft tijdens die onderzoeken – en ook ter zitting weer – spijt betuigd
over de gang van zaken en op overtuigende wijze duidelijk gemaakt dat zij daar voor de toekomst lering
uitgetrokken heeft.”74
“Daar staat tegenover dat verweerster ter zitting heeft aangegeven dat het haar spijt dat het zo gelopen is
en gaat het college ervan uit dat zij met goede bedoelingen heeft gehandeld. Daarom zal het college vol‐
staan met de lichtste maatregel, zijnde een waarschuwing.”75

Deze gekozen bewoordingen wijzen erop dat de benoemde omstandigheden
inderdaad invloed hebben op de hoogte van de opgelegde maatregel, in die zin dat
de maatregel die is opgelegd is gematigd.
In zes van de uitspraken overweegt het tuchtcollege expliciet dat de benoemde
verzachtende omstandigheden (waaronder de aangeboden excuses) met zich mee‐
71.
72.
73.
74.
75.

RTG Zwolle 18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0670, r.o. 5.7.
RTG Zwolle 13 juli 2018, ECLI:NL:TGZRZWO:2018:135, r.o. 5.4.
RTG Eindhoven 16 november 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:87 en RTG Eindhoven 16 november
2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:88, onder het kopje 5: ‘De overwegingen van het college’, onder het
subkopje ‘De maatregel’.
RTG Groningen 26 september 2017, ECLI:NL:TGZRGRO:2017:20, r.o. 6.2.
RTG Amsterdam 24 april 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:41, r.o. 5.11.
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brengen dat er een minder zware maatregel wordt opgelegd dan in beginsel was
geïndiceerd.76 Hierbij wordt steeds eerst vastgesteld dat de ernst van het verwijt
dat door de verweerder wordt gemaakt een bepaalde maatregel rechtvaardigt.
Vervolgens wordt gewezen op verschillende verzachtende omstandigheden, waar‐
onder het feit dat door de beroepsbeoefenaar excuses zijn aangeboden. Uiteindelijk
wordt geoordeeld dat de maatregel gezien deze omstandigheden naar beneden
wordt bijgesteld. Een illustratief voorbeeld betreft een zaak waarin een verpleeg‐
kundige tuchtrechtelijk verwijtbaar had gehandeld door na het stopzetten van de
medicatie voor diabetes, geen vervolgactie te ondernemen voor de bloedsuikerre‐
gulatie van een patiënte waardoor haar gezondheidssituatie verslechterde.77 In de
overweging die is gewijd aan de keuze voor de op te leggen maatregel overweegt
het tuchtcollege dat de ernst van het verwijtbaar handelen met zich meebrengt dat
in beginsel de maatregel van berisping passend is:
“Bij de oplegging van de maatregel neemt het college in overweging dat de ernst van het nalaten door
verweerder in beginsel de maatregel van berisping rechtvaardigt. Immers had dit nalaten tot een levensbe‐
dreigende situatie kunnen leiden.”78

Vervolgens wordt er echter gewezen op verschillende verzachtende omstandig‐
heden, waaronder het aanbieden van excuses door verweerder:
“Het college acht het echter van belang dat verweerder ruimte heeft gegeven aan klager om zijn ongenoe‐
gen te uiten, dat verweerder excuses heeft aangeboden en dat hij (uiteindelijk) inzicht in eigen handelen
heeft getoond. Naar het oordeel van het college is daarmee sprake van een meer dan voldoende mate van
zelfreflectie.”79

Op basis van deze omstandigheden wordt de in beginsel passende maatregel van
berisping naar beneden bijgesteld:
“Het college zal daarom volstaan met een waarschuwing.”80

76.

77.
78.
79.

80.

Zie naast de hieronder besproken voorbeelden: RTG Amsterdam 16 maart 2010,
ECLI:NL:TGZRAMS:2010:YG0171; RTG Groningen 22 oktober 2013, ECLI:NL:TGZRGRO:2013:20;
RTG Eindhoven 15 mei 2017, ECLI:NL:TGZREIN:2017:52; RTG Eindhoven 15 mei 2017,
ECLI:NL:TGZREIN:2017:53.
RTG Eindhoven 26 oktober 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:75.
RTG Eindhoven 26 oktober 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:75, onder kopje 5: ‘De overwegingen
van het college’.
RTG Eindhoven 26 oktober 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:75, onder kopje 5: ‘De overwegingen
van het college’. Daarnaast weegt het college als verzachtende omstandigheid mee dat ver‐
weerder inmiddels op non actief is gesteld en dat hij mogelijk zijn baan zal verliezen, waarmee hij
reeds zwaar gestraft is.
RTG Eindhoven 26 oktober 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:75, onder kopje 5: ‘De overwegingen
van het college’.
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Een tweede voorbeeld betreft een zaak waarin door de IGZ een klacht werd inge‐
steld tegen een neuroloog omdat deze een diagnose had gemist.81 Bij de keuze voor
de op te leggen maatregel denkt het tuchtcollege in eerste instantie, gezien de ernst
van het verwijtbare gedrag, aan een schorsing:
“Vanwege de ernst van het verwijtbare gedrag heeft het college overwogen aan verweerder de maatregel
van een voorwaardelijke schorsing op te leggen.”82

Vervolgens wordt ook hier gewezen op verschillende verzachtende omstandig‐
heden, waaronder het aanbieden van excuses door verweerder:
“Daarnaast heeft hij tegenover het college onomwonden spijt betuigd over het gehele gebeuren en de
indruk gewekt het verwijtbare van zijn handelen wel degelijk in te zien.”83

Op basis van deze omstandigheden wordt de eerder genoemde maatregel van
schoring bijgesteld:
“Deze omstandigheden maken dat het college afziet van het opleggen van een voorwaardelijke schorsing
en volstaat met een berisping.”84

Bij de keuze voor de op te leggen maatregel kijkt het tuchtcollege soms dus naar
verzachtende omstandigheden, die mogelijk ervoor zorgen dat de maatregel (naar
beneden) wordt bijgesteld. Eén van die verzachtende omstandigheden die in uit‐
spraken worden genoemd is het feit dat door de beroepsbeoefenaar excuses waren
aangeboden. In sommige uitspraken wordt zelfs expliciet door het tuchtcollege
benoemd dat de verzachtende omstandigheden (waaronder de aangeboden excu‐
ses) er toe leiden dat er een minder zware maatregel wordt opgelegd dan in begin‐
sel nodig werd geacht.
7.4.2.2
Excuses niet doorslaggevend bij keuze maatregel
Er zijn acht uitspraken gevonden waarin het feit dat door de beroepsbeoefenaar
excuses zijn aangeboden weliswaar wordt benoemd als een omstandigheden die
relevant is bij het bepalen van de op te leggen maatregel, maar waarbij het
tuchtcollege vervolgens toch oordeelt dat de benoemde verzachtende omstandig‐

81.
82.
83.

84.

RTG Groningen 20 december 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:49.
RTG Groningen 20 december 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:49, r.o. 6.
RTG Groningen 20 december 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:49, r.o. 6. Daarnaast worden als ver‐
zachtende omstandigheden meegewogen dat verweerder inmiddels niet meer werkzaam is op
een afdeling waar hij met spoedsituaties in aanraking komt en dat er sinds dit incident inmiddels
ruim drie jaren zijn verstreken zonder dat klaagster of het college vernomen hebben dat ver‐
weerder opnieuw in de fout is gegaan.
RTG Groningen 20 december 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:49, r.o. 6.
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heden in het concrete geval niet zwaar genoeg wegen om te kunnen besluiten tot
de oplegging van een minder zware maatregel.
Dat de voor verweerder aanwezige verzachtende omstandigheden niet door‐
slaggevend zijn bij de keuze voor de op te leggen maatregel blijkt duidelijk uit een
uitspraak van het CTG.85 In deze door de IGZ ingestelde procedure werd ver‐
weerder verweten als verpleegkundige een persoonlijke en seksuele relatie aan te
zijn gegaan met een cliënte. In de procedure geeft verweerder meermaals aan dat
hij spijt heeft van wat er gebeurd is en voert hij een aantal verzachtende omstan‐
digheden aan die zijns inziens van invloed zouden kunnen zijn op de hoogte van
de op te leggen maatregel. In eerste aanleg stelt het RTG bij het bepalen van de op
te leggen maatregel voorop, dat bij het aangaan van een persoonlijke en seksuele
relatie binnen een zorgverleningsrelatie in beginsel een zwaardere maatregel past
dan een waarschuwing. Vervolgens wijst het echter op verschillende (door ver‐
weerder zelf aangevoerde) verzachtende omstandigheden, die maken dat in dit
geval toch kan worden volstaan met een maatregel. Het CTG gaat hier niet in mee
en verwijst in het vonnis naar het leidend criterium bij het bepalen van de op te
leggen maatregel:
“Hoewel verzachtende omstandigheden als door het Regionaal Tuchtcollege genoemd kunnen worden
meegewogen om een lichtere maatregel op te leggen die minder leed en nadeel toevoegt, moet bij de keuze
van de in het gegeven geval meest passende en geboden maatregel de preventieve effectiviteit van de op te
leggen maatregel leidraad zijn. Dit wil zeggen: een maatregel die in de gegeven omstandigheden en gelet
op de aard en de ernst van de aan de aangeklaagde tuchtrechtelijk verweten gedragingen naar verwach‐
ting het meeste effect zal sorteren om herhaling van dat gedrag te voorkomen.”86

Bij het bepalen van de op te leggen maatregel is de preventieve effectiviteit van de
op te leggen maatregel dus leidend. Verzachtende omstandigheden (zoals het aan‐
bieden van excuses) kunnen wel meewegen maar staan niet voorop:
“Dit betekent dat verzachtende omstandigheden, zoals genoemd door het Regionaal Tuchtcollege, die
grond vormen om de leedtoevoeging die met de maatregel gepaard gaat te beperken, bij de keuze van de op
te leggen maatregel weliswaar kunnen meewegen maar niet voorop behoren te staan.”87

Het CTG vernietigt de beslissing van het RTG voor zover daarin de maatregel van
waarschuwing is opgelegd en legt verweerder een voorwaardelijke schorsing van
een jaar op. Hierbij wordt overwogen dat wanneer – zoals in de onderhavige
zaak – de gedragingen van de beroepsbeoefenaar zodanig strijdig zijn met hetgeen
van een integere en betrouwbare zorgverlener mag worden verwacht, een maat‐

85.
86.
87.

CTG 10 april 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:126.
CTG 10 april 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:126, r.o. 4.6.
CTG 10 april 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:126, r.o. 4.6.
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regel passend en geboden is die erop gericht is te voorkomen dat zorgbehoeven‐
den nog verder aan dat gedrag van die zorgverlener worden blootgesteld.
Een ander voorbeeld betreft een uitspraak van het RTG Amsterdam.88 Het ging
hier om een beroepsbeoefenaar die op de spoedeisende hulp een diagnose had
gemist, hetgeen volgens het college tuchtrechtelijk verwijtbaar was. Voor de vraag
welke maatregel passend is weegt het college enerzijds zwaar mee dat de beroeps‐
beoefenaar door zijn verwijtbaar handelen de diagnose bij patiënte, die ernstig ziek
was, heeft gemist. Anderzijds wijst het college op verschillende voor de beroeps‐
beoefenaar ‘verzachtende omstandigheden’, waaronder het feit dat er excuses
waren aangeboden:
“Anderzijds heeft verweerder meerdere malen aan klaagster en haar familie spijt betoond en zijn excuses
aangeboden.”89

Deze verzachtende omstandigheden maken echter niet dat er in dit geval een min‐
der zware maatregel kan worden opgelegd, aldus het college:
“Deze verzachtende omstandigheden leggen echter minder gewicht in de schaal dan het feit dat ver‐
weerder verwijtbaar de diagnose heeft gemist. Alles afwegend komt het college tot de maatregel van beris‐
ping.”90

In deze uitspraak benoemt het college aldus enerzijds verzachtende omstandig‐
heden (waaronder de aangeboden excuses) en anderzijds verzwarende omstandig‐
heden. Bij een weging van deze omstandigheden wordt tot de conclusie gekomen
dat de verzwarende omstandigheden meer gewicht in de schaal leggen dan de ver‐
zachtende omstandigheden.91
Deze uitspraken laten zien dat verzachtende omstandigheden (zoals het feit dat
door de beroepsbeoefenaar excuses zijn aangeboden) wel kunnen meewegen bij de
keuze voor de op te leggen maatregel, maar niet doorslaggevend mogen zijn.
Ondanks de aanwezigheid van verzachtende omstandigheden dient altijd een
maatregel te worden gekozen die voldoende recht doet aan de aard en de ernst van
het verwijtbaar handelen.
88.
89.

90.
91.

RTG Amsterdam 11 januari 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:2.
RTG Amsterdam 11 januari 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:2, r.o. 5.7. Als andere verzachtende
omstandigheden werden genoemd dat de beroepsbeoefenaar heeft meegewerkt aan het onder‐
zoek van de calamiteitencommissie en aan verbetermaatregelen in het ziekenhuis, zich toetsbaar
heeft opgesteld bij de klachtencommissie en het college, duidelijk van het tragische gebeuren
heeft geleerd en dat hij niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.
RTG Amsterdam 11 januari 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:2, r.o. 5.7.
Zie voor andere voorbeelden van een dergelijke afweging: RTG Zwolle 27 juni 2014,
ECLI:NL:TGZRZWO:2014:83; RTG Zwolle 4 maart 2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:29; RTG Gro‐
ningen 15 maart 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:8; RTG Eindhoven 8 februari 2017,
ECLI:NL:TGZREIN:2017:23; RTG Zwolle 19 mei 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2017:91; RTG Zwolle
17 november 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2017:182.
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7.4.2.3

Aangeboden excuses gelden niet als verzachtende omstandigheid bij keuze
maatregel
Het komt ook voor dat bij het bepalen van de op te leggen maatregel wordt
benoemd dat er excuses zijn aangeboden, maar dat dit niet geldt als een verzach‐
tende omstandigheid. In verschillende gevallen worden de aangeboden excuses
bijvoorbeeld niet meegenomen als verzachtende omstandigheid omdat ze het
tuchtcollege niet oprecht overkwamen:92
“Verweerder heeft weliswaar uiteindelijk na ontvangst van de klacht van klaagster zijn excuses aangebo‐
den, maar het college is niet overtuigd geraakt van de doorwrochtheid daarvan.”93
“Op dit punt heeft verweerder wel verklaard spijt te hebben, maar deze spijt lijkt toch vooral te worden
bepaald door de nadelige gevolgen die verweerder thans van zijn handelen ondervindt.”94
“Verweerder heeft gezegd spijt te hebben van de gebeurtenissen, maar hij schiet door in zijn spijtbetuigin‐
gen, bijvoorbeeld daar waar hij verklaart dat hij de gebeurtenissen nu ervaart als een door hem gepleegde
moord. De spijtbetuigingen komen daardoor niet oprecht over, lijken althans meer ingegeven door de
ernst van de mogelijke gevolgen voor hem zelf.”95

Er zijn daarnaast twee uitspraken gevonden waarin de aangeboden excuses niet
worden meegewogen, omdat zij tegenstrijdig zijn met de proceshouding van ver‐
weerder waarin deze juist een ontkennende houding aannam:
“Hij heeft in deze procedure integendeel volhard in ontkennend en ontwijkend gedrag dat door de feiten
wordt weerlegd. Tegen deze achtergrond komt aan de verklaring van verweerder tegenover de Inspectie
dat het overlijden van patiënte hem spijt en dat hij ervan heeft geleerd onvoldoende betekenis toe (…).”96
“Mede op grond van de ontkennende houding van de arts ter zitting moet gevreesd worden dat de arts
geen verandering in zijn gedrag zal aanbrengen. Daarom kan nu niet meer volstaan worden met opleg‐
ging van de lichtste maatregel. De namens de arts in de stukken uitgesproken verontschuldiging aan
klaagster brengt hierin geen verandering, al was het maar omdat zijn opstelling tijdens de zitting daar‐
mee niet in overeenstemming te brengen is.”97

92.
93.
94.
95.
96.
97.

Zie naast de hieronder geciteerde uitspraken ook: CTG 14 december 2010, ECLI:NL:TGZCTG:
2010:YG0759; RTG Groningen 20 januari 2015, ECLI:NL:TGZRGRO:2015:2 en RTG Groningen
20 januari 2015, ECLI:NL:TGZRGRO:2015:3.
RTG Amsterdam 12 juni 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:64, r.o. 5.9.
RTG Amsterdam 29 oktober 2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:37, r.o. 5.4 en CTG 19 juni 2014,
ECLI:NL:TGZCTG:2014:250.
RTG Amsterdam 23 juni 2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:59, r.o. 5.3 en CTG 12 april 2016,
ECLI:NL:TGZCTG:2016:167.
RTG Groningen 4 december 2012, ECLI:NL:TGZRGRO:2012:YG2475, r.o. 6.1.
CTG 14 december 2010, ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0759, onder r.o. 5.4. van de weergegeven
beslissing in eerste aanleg.
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In andere gevallen wordt door het tuchtcollege aangegeven dat de aangeboden
excuses niet concreet genoeg zijn.98 Dit is bijvoorbeeld het geval omdat niet
duidelijk wordt waarvoor excuses zijn aangeboden of welke maatregelen er zijn
getroffen:
“Ter zitting heeft verweerder weliswaar aangegeven dat hij spijt heeft betuigd en dat hij maatregelen heeft
genomen ter voorkoming hiervan in de toekomst, maar het is het college niet duidelijk geworden waar ver‐
weerder spijt van heeft en welke maatregelen hij heeft getroffen.”99
“Verweerder heeft gezegd spijt te hebben van de onderhavige gebeurtenissen, maar is niet transparant in
wat hem het meeste spijt.”100

Verder is er een uitspraak gevonden waarin het tuchtcollege overweegt dat ver‐
weerder eerder had moeten reflecteren op zijn eigen handelen.101 Met andere
woorden de excuses kwamen te laat:
“Hoewel verweerder thans, bij monde van zijn gemachtigde, zijn excuses heeft aangeboden voor de behan‐
deling, stelt het college vast dat verweerder ten tijde van de behandeling weinig tijd heeft genomen voor
enige reflectie, terwijl dit ook toen al op zijn plaats was geweest.”102

Deze categorie uitspraken laat zien dat het tuchtcollege de door de beroeps‐
beoefenaar aangeboden excuses niet zomaar meeweegt als een verzachtende
opstandigheid bij de keuze voor de op te leggen maatregel. Er kan sprake zijn van
bijkomende omstandigheden die maken dat aan de aangeboden excuses minder
waarde wordt gehecht. Zo lijkt het van belang dat de excuses oprecht overkomen,
concreet genoeg zijn en op tijd worden aangeboden.
7.4.2.4
Uitblijven excuses als verzwarende omstandigheid bij keuze maatregel
Er zijn acht uitspraken gevonden waarin het uitblijven van het aanbieden van
excuses door de beroepsbeoefenaar wordt genoemd als een verzwarende omstan‐
digheid bij de keuze voor de op te leggen maatregel. Een illustratief voorbeeld is
een uitspraak van het RTG Eindhoven.103 Hierin had verweerder als huisarts een
voor de rechtbank bestemde verklaring afgelegd waarin hij zich, in het kader van
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Zie naast de hieronder geciteerde uitspraken ook: CTG 10 april 2012, ECLI:NL:TGZCTG:
2012:YG1903; RTG Amsterdam 3 mei 2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:49; RTG Amsterdam 18 mei
2018, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:51.
CTG 8 mei 2012, ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2000, onder r.o. 2.3 van de weergegeven beslissing in
eerste aanleg.
RTG Amsterdam 2 juni 2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:55, r.o. 5.6.
RTG Eindhoven 10 augustus 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:70.
RTG Eindhoven 10 augustus 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:70, onder kopje 5: ‘De overwegingen
van het college’ onder het subkopje ‘De maatregel’.
RTG Eindhoven 30 maart 2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:92.
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een echtscheidingsprocedure tussen twee van zijn patiënten, had uitgelaten over
degene aan wie de echtelijke woning zou moeten worden toegewezen. Het
tuchtcollege oordeelt dat verweerder hiermee tuchtrechtelijk verwijtbaar had
gehandeld. Wat betreft de op te leggen maatregel geeft het college aan dat zij zich
uitvoerig heeft beraden over de vraag welke maatregel passend is: een
waarschuwing of een berisping. Vervolgens wordt eerst stilgestaan bij een ver‐
zachtende omstandigheid die voor een waarschuwing pleit:
“Voor een waarschuwing pleit dat het de eerste keer is in zijn 38-jarige praktijk dat verweerder met de
tuchtrechter in aanraking komt.”104

Er zijn echter ook verschillende verzwarende omstandigheden die pleiten voor een
zwaardere maatregel, waaronder het uitblijven van excuses:
“Maar het college is van oordeel dat op grond van het navolgende toch een zwaardere maatregel op zijn
plaats is. Er is niet alleen sprake van het -willens en wetens- verstrekken van een ongeoorloofde verkla‐
ring. Daarnaast is ook sprake van het (meermalen) schenden van het beroepsgeheim, het ontbreken van
een behoorlijk excuus aan klager en het ontbreken van inzicht bij verweerder in (de gevolgen van) zijn
handelen.”105

De verzwarende omstandigheden zijn volgens het college dus doorslaggevend en
er wordt besloten een berisping op te leggen. Het feit dat verweerder geen excuses
had aangeboden was één van de omstandigheden die bij deze keuze een rol
speelde.
Het feit dat de beroepsbeoefenaar wél excuses heeft aangeboden kan dus niet
alleen meewegen als een verzachtende omstandigheid bij de keuze voor de op te
leggen maatregel. Er kan ook sprake zijn van een spiegelbeeldige situatie waarin
het feit dat de beroepsbeoefenaar juist géén excuses heeft aangeboden wordt mee‐
gewogen als een verzwarende omstandigheid bij de keuze voor een op te leggen
maatregel.

7.5

Verplichting tot het aanbieden van excuses

Er zijn in totaal zestig uitspraken gevonden waarin één van de formeel aan het
tuchtcollege gerichte klachtonderdelen het verwijt betrof dat door de beroeps‐
beoefenaar geen, te laat of onoprechte excuses waren aangeboden (in het navol‐
gende samengevat als: het uitblijven van excuses):

104. RTG Eindhoven 30 maart 2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:92, onder kopje 5: ‘De overwegingen van
het college’.
105. RTG Eindhoven 30 maart 2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:92, onder kopje 5: ‘De overwegingen van
het college’.
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“Klaagster verwijt verweerster, zakelijk weergegeven: (…) 17. weigeren excuses aan te bieden voor
gemaakte fouten;”106
“Klager verwijt verweerder -zakelijk weergegeven-: (…) 3. het niet eerder persoonlijk excuses aanbie‐
den."107
“Klaagster verwijt verweerder het feit dat hij niet wilde toegeven dat er een fout gemaakt was en het feit
dat hij pas excuses aanbood toen hij wist dat ze een klacht zou indienen tegen hem.”108
“Ten slotte heeft klaagster aangevoerd dat verweerder tijdens het gesprek naar aanleiding van de klacht
bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, ongeïnteresseerd is overgekomen en
dat de excuses niet gemeend waren.”109

Het tuchtcollege zal in deze gevallen een oordeel moeten geven over de vraag of
het uitblijven van excuses als tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kan worden
gekwalificeerd. In vijf gevallen werd niet aan dit oordeel toegekomen aangezien
het college geen oordeel gaf over de gegrondheid van het specifieke klacht‐
onderdeel waarin werd geklaagd over het uitblijven van excuses.110 Dat was
bijvoorbeeld het geval in een zaak waarin het klachtonderdeel over het uitblijven
van excuses was ingetrokken111 en in een zaak waarin een niet-ontvankelijkverkla‐
ring werd uitgesproken.112 In een andere zaak werden de andere klachtonderdelen
(deels) gegrond verklaard en werd het klachtonderdeel over het uitblijven van
excuses vervolgens in zijn geheel niet meer behandeld.113 In het overgrote gedeelte
van de gevonden uitspraken (in 51 gevallen) werd het klachtonderdeel waarin
werd geklaagd over het uitblijven van excuses ongegrond verklaard. De overwe‐
gingen die aan dit oordeel ten grondslag liggen worden besproken in paragraaf
7.5.1 Daarnaast zijn er vier uitspraken gevonden waarin het klachtonderdeel
waarin wordt geklaagd over het uitblijven van excuses gegrond wordt verklaard.
Deze uitspraken worden besproken in paragraaf 7.5.2. Het feit dat het uitblijven
106. RTG Zwolle 18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0676, onder kopje 3: ‘Het standpunt
van klaagster en de klacht’.
107. CTG 20 november 2012, ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2438, onder kopje 3: ‘De klacht’.
108. RTG Groningen 5 juli 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:32, r.o. 3.2. Zie voor deze zaak in hoger
beroep: CTG 23 maart 2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:109.
109. RTG Eindhoven 7 maart 2013, ECLI:NL:TGZREIN:2013:YG2679, onder kopje 3: ‘Het standpunt
van klaagster en de klacht’.
110. Zie naast de hieronder benoemde voorbeelden: RTG Zwolle 18 november 2010,
ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0674 en RTG Zwolle 18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:
2010:YG0669 waarin het ging om hetzelfde feitencomplex aangezien door klaagster jegens ver‐
schillende beroepsbeoefenaren een klacht was ingesteld.
111. CTG 8 maart 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:97.
112. RTG Den Haag 9 juni 2015, ECLI:NL:TGZRSGR:2015:77. Reden voor de niet-ontvankelijkverkla‐
ring is dat volgens het college hetgeen aan het oordeel van de artsen is voorgelegd niet behoort
tot hun deskundigheid.
113. RTG Zwolle 10 oktober 2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:136.
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van excuses kan worden gekwalificeerd als tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen,
impliceert dat er onder omstandigheden een verplichting voor beroepsbeoefenaren
bestaat om excuses aan te bieden na een medisch incident. In paragraaf 7.5.3 wordt
stilgestaan bij welke grondslag in de medische tuchtrechtspraak wordt genoemd
voor een verplichting tot het aanbieden van excuses en welke reikwijdte een der‐
gelijke verplichting heeft.
7.5.1

Uitspraken waarin het uitblijven van het aanbieden van excuses niet
tuchtrechtelijk verwijtbaar wordt geacht

In het overgrote gedeelte van de gevonden uitspraken (in 51 gevallen) werd het
klachtonderdeel waarin werd geklaagd over het uitblijven van excuses ongegrond
verklaard. In deze zaken werd het uitblijven van excuses door het tuchtcollege dus
niet tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. In negen gevallen werd de beslissing om
een klachtonderdeel waarin werd geklaagd over het uitblijven van excuses onge‐
grond te verklaren niet specifiek onderbouwd.114 In deze gevallen werd een aantal
klachtenonderdelen gezamenlijk ongegrond verklaard zonder daarbij specifiek in
te gaan op het klachtonderdeel dat zag op het uitblijven van excuses.115 In de
overige uitspraken werd de beslissing om een klachtonderdeel waarin werd
geklaagd over het uitblijven van excuses ongegrond te verklaren wel onderbouwd.
De redenen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen blijken divers. De
meeste genoemde argumenten kunnen worden gekwalificeerd als contextafhanke‐
lijk. Hiermee bedoel ik dat er wordt geoordeeld dat het uitblijven van excuses in
dit concrete geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Dit type argumenten worden
besproken in paragraaf 7.5.1.1. In slechts twee aan elkaar gerelateerde uitspraken is
een overweging terug te vinden waarin een principieel argument kan worden gele‐
zen. Met een principieel argument wordt tot uitdrukking gebracht dat het uitblij‐
ven van excuses in zijn algemeenheid niet tuchtrechtelijke verwijtbaar kan zijn. Ik
bespreek de betreffende overweging in paragraaf 7.5.1.2. Daarnaast bespreek ik in
paragraaf 7.5.1.3 een aantal uitspraken waarin weliswaar wordt onderkend dat er
voor de betreffende beroepsbeoefenaar een verplichting bestond om excuses aan te
bieden, maar waarbij wordt verwezen naar verzachtende omstandigheden die als
gevolg hebben dat het uitblijven van excuses alsnog niet wordt gekwalificeerd als
tuchtrechtelijk verwijtbaar.
114. CTG 20 augustus 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:254; RTG Zwolle 21 april 2017,
ECLI:NL:TGZRZWO:2017:76 en een aantal aan elkaar gelieerde uitspraken: RTG Zwolle
18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0675; RTG Zwolle 18 november 2010,
ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0676; RTG Zwolle 18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:
2010:YG0668; RTG Zwolle 18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0677; RTG Zwolle
18 november 2010, ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0678; CTG 15 december 2011, ECLI:NL:
TGZCTG:2011:YG1623 en CTG 15 december 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1628.
115. In de aan elkaar gerelateerde uitspraken werd bijvoorbeeld volstaan met de constatering dat “de
overige klachtonderdelen bij gebreke van feitelijke grondslag niet kunnen slagen”.
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7.5.1.1
Contextgebonden argumenten
In 39 van de uitspraken waarin het klachtonderdeel waarin werd geklaagd over
het uitblijven van excuses ongegrond wordt verklaard, wordt deze beslissing
onderbouwd door het noemen van een contextgebonden argument. Hierbij wordt
een reden aangedragen waarom het uitblijven van excuses in dit concrete geval
niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Het meest genoemde contextgebonden argument
(zestien keer) is dat er inmiddels wel excuses waren aangeboden of op een andere
manier toenadering is gezocht. Illustratief is een overweging van het RTG Den
Haag:116
“Tot slot weegt het feit dat de apotheker geen excuus heeft aangeboden in het licht van hetgeen de apothe‐
ker heeft aangevoerd, namelijk dat zij geprobeerd heeft klager te bellen en zij de bereidheid heeft getoond
tot een persoonlijk gesprek, niet dermate zwaar dat haar daarvan tuchtrechtelijk een verwijt moet worden
gemaakt.”117

Een tweede argument dat vaak (in acht gevallen) genoemd wordt is dat er geen
reden is om excuses aan te bieden. Dit bijvoorbeeld omdat het tuchtcollege van
oordeel is dat de beroepsbeoefenaar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehan‐
deld en dat er om die reden dus ook geen noodzaak is tot het aanbieden van excu‐
ses:
“Derhalve is niet komen vast te staan dat verweerder onzorgvuldig jegens klaagster heeft gehandeld bij
het maken van een echoscopie. Verweerder hoefde dan ook geen spijt of berouw te tonen.”118
“Nu niet is gebleken dat er sprake is van een fout of een complicatie ten gevolge van de behandeling door
verweerder, kan hem ook niet worden verweten dat hij aan klager geen excuses heeft aangeboden. Ook dit
klachtonderdeel is daarmee ongegrond.”119

Ten derde wordt in acht gevallen door het tuchtcollege geconstateerd dat de lezin‐
gen van partijen over het al dan niet aanbieden van excuses uiteenlopen. Over het
algemeen wordt in deze gevallen door het tuchtcollege geoordeeld dat niet kan
worden vastgesteld of de beroepsbeoefenaar inderdaad, zoals door klager gesteld,
geen excuses heeft aangebonden. Een illustratief voorbeeld hiervan is terug te
vinden in een uitspraak van het RTG Groningen.120 Bij de beoordeling van het
klachtonderdeel, waarin klaagster verweerder verwijt geen excuses te hebben aan‐
116. RTG Den Haag 11 december 2012, ECLI:NL:TGZRSGR:2012:YG2490.
117. RTG Den Haag 11 december 2012, ECLI:NL:TGZRSGR:2012:YG2490, onder kopje 5: ‘De beoorde‐
ling’.
118. RTG Eindhoven 19 april 2010, ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0233, onder kopje 5: ‘De overwegingen
van het college’.
119. RTG Eindhoven 16 mei 2018, ECLI:NL:TGZREIN:2018:54, onder kopje 5: ‘De overwegingen van
het college’.
120. RTG Groningen 31 juli 2018, ECLI:NL:TGZRGRO:2018:50.
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geboden, constateert het college dat de lezingen van partijen over het wel of niet
aanbieden van excuses uiteenlopen. In dat soort gevallen kan een verwijt dat is
gebaseerd op de lezing van klaagster in beginsel niet gegrond worden bevonden,
aldus het college. Daarbij acht het college van belang dat klaagster geen bewijs
heeft geleverd voor haar standpunt:
“Daarbij is van belang dat niet kan worden vastgesteld dat verweerder geen excuses heeft aangeboden,
omdat de lezing van klaagster op geen enkele wijze kan worden gestaafd. Ook heeft klaagster op geen
enkele wijze ander bewijs overgelegd van haar stelling. Aldus is het tweede klachtonderdeel onge‐
grond.”121

In een andere uitspraak lopen de lezingen van partijen uiteen over het moment
waarop excuses zijn aangeboden.122 Klaagster stelt dat verweerder dit pas heeft
gedaan nadat hij wist dat zij een klacht tegen hem zou indienen. Het college houdt
evenwel de lezing van de beroepsbeoefenaar voor juist:
“Wat betreft het moment waarop verweerder als eerste zijn excuses aanbood, lopen de lezingen van
partijen uiteen. Verweerders lezing vindt echter steun in het medisch dossier, aangezien daarin op 28 mei
2015 – onder meer – het volgende is vastgelegd:
P nasumel zalf van dokterswacht à 18,50 aan haar vergoed, en excuses aangeboden voor het onvoorzich‐
tige behandelen door assistente.
Nu klaagsters stelling niet ondersteund wordt door het dossier, dient het ervoor te worden gehouden dat
verweerders stelling juist is. Dit betekent dat het tweede klachtonderdeel faalt.”123

In dit geval kon de beroepsbeoefenaar dus een bewijsmiddel overleggen dat zijn
standpunt dat hij (op tijd) excuses had aangeboden ondersteunt. Dientengevolge
werd het klachtonderdeel waarin werd geklaagd over het te laat aanbieden van
excuses ongegrond verklaard.
Een vierde argument dat werd genoemd (in vijf gevallen) is dat de beroeps‐
beoefenaar niet op de hoogte was van de klacht of het verwijt van de patiënt en om
die reden dus ook geen excuses had kunnen aanbieden:
“Nu verweerster niet eerder dan door het indienen van de onderhavige klacht van klagers onvrede op de
hoogte is gekomen kon zij, voor zover al noodzakelijk, niet eerder excuses maken.”124
“Verweerder heeft gemeend op de verkoever125 voldoende uitleg aan klager te hebben gegeven over hetgeen
gebeurd was. Nadien kon verweerder niet eerder excuses aanbieden, voor zover al nodig, omdat ver‐

121.
122.
123.
124.
125.

RTG Groningen 31 juli 2018, ECLI:NL:TGZRGRO:2018:50, r.o. 5.3.
RTG Groningen 5 juli 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:32.
RTG Groningen 5 juli 2016, ECLI:NL:TGZRGRO:2016:32, r.o. 5.2.
RTG Zwolle 19 januari 2012, ECLI:NL:TGZRZWO:2012:YG1714, r.o. 5.7.
Kamer waar patiënten uit de narcose bijkomen.
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weerder niet eerder dan door het indienen van de onderhavige klacht door klager van klagers onvrede op
de hoogte was.”126

Op de vijfde plaats werd in twee gevallen gewezen op de verantwoordelijkheid
van de klager zelf. De beroepsbeoefenaar moet door de klager immers wel in de
gelegenheid worden gesteld om excuses aan te bieden. Een voorbeeld betreft een
zaak waarin een klacht was ingesteld door de werkgever van verweerder, waarbij
het verwijt werd gemaakt dat verweerder ondeskundig zou hebben gehandeld
door fysiek geweld te gebruiken jegens een patiënte.127 Het tuchtcollege constateert
dat hoewel verweerder uit eigen beweging het gesprek met een familielid van de
patiënte had willen aangaan, de werkgever geen mogelijkheid heeft gecreëerd voor
een dergelijk gesprek. Om die reden kan verweerder niet het verwijt worden
gemaakt geen excuses te hebben aangeboden:
“Dat klaagster, als werkgeefster van verweerder, de mogelijkheid heeft gecreëerd voor een gesprek is daar‐
entegen niet gebleken. Het college is dan ook van oordeel het verwijt van klaagster betreffende het niet
maken van excuses daarom moeilijk vol te houden is.”128

Ten slotte werd in twee gevallen geconstateerd dat er tussen partijen, op het
moment dat de patiënt de excuses had gewenst, geen behandelrelatie meer
bestond met de betrokken beroepsbeoefenaar. Het college oordeelt in deze zaken
dat zij geen grondslag ziet voor het aanbieden van excuses buiten de behandel‐
relatie. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in een uitspraak van het RTG
Amsterdam waarin het volgende werd overwogen:129
“Dat verweerster na de procedure bij de klachtencommissie geen excuses heeft aangeboden kan haar
tuchtrechtelijk niet verweten worden, nu het college niet inziet op welke grondslag na het beëindigen van
de behandelrelatie nog excuses moesten worden gemaakt (behoudens dat in menselijke relaties excuses op
zijn plaats kunnen zijn).”130

7.5.1.2
Principieel argument
In slechts twee, aan elkaar gelieerde uitspraken is een overweging terug te vinden
waarin een principieel argument kan worden gelezen.131 Met een dergelijke over‐
weging wordt tot uitdrukking gebracht dat het uitblijven van excuses in zijn alge‐
meenheid niet tuchtrechtelijk verwijtbaar kan zijn. Dit zou impliceren dat een
verplichting tot het aanbieden van excuses onder geen omstandigheden kan
126.
127.
128.
129.
130.
131.

RTG Zwolle 19 januari 2012, ECLI:NL:TGZRZWO:2012:YG1715, r.o. 5.4.
RTG Amsterdam 28 mei 2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:17.
RTG Amsterdam 28 mei 2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:17, r.o. 5.5.
RTG Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:147.
RTG Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:147, r.o. 5.3.
RTG Den Haag 19 december 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:173 en RTG Den Haag 19 december
2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:174.
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bestaan. In de betreffende zaken hadden twee psychologen tijdens een congres de
casus van klaagster besproken. Daarbij hadden zij een tekening laten zien die
klaagster had gemaakt in het kader van haar behandeling. Nadat klaagster de
PowerPoint van de presentatie, met daarin de tekening en een beschrijving van
haar casus had aangetroffen op het internet, besluit zij een klacht in te dienen bij
het tuchtcollege. Daarbij formuleert zij onder meer het volgende verwijt:
“Ten slotte heeft verweerster onvoldoende empathie getoond na het gebeurde.”132

Het college wijst dit klachtonderdeel af en overweegt daarbij als volgt:
“Het College overweegt hierover dat invoelend vermogen niet iedereen in dezelfde mate is gegeven. Het
niet tonen van (voldoende) begrip is daarom als zodanig niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.”133

Het lijkt erop dat het college hier oordeelt dat beroepsbeoefenaren in zijn alge‐
meenheid niet kan worden aangerekend dat zij geen of onvoldoende empathie
tonen, aangezien invoelend vermogen niet iedereen in dezelfde mate is gegeven.
Overigens oordeelt het college wel dat verweersters, door de gegevens en tekening
van klaagster in onvoldoende geanonimiseerde vorm te gebruiken, tuchtrechtelijk
verwijtbaar hebben gehandeld. Terwijl verweersters volgens het college duidelijk
anders hadden moeten handelen, betekent dit niet dat zij hiervoor ook empathie
hadden moeten tonen jegens klaagster. Deze uitspraak dient echter wel gerelati‐
veerd te worden, aangezien er in de hierboven geciteerde passages wordt gespro‐
ken over het tonen van empathie/begrip. Uit de uitspraken blijkt ook dat verweer‐
sters meermalen excuses aan klaagster hebben aangeboden. Het lijkt er dus op dat
er hier een onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbieden van excuses en het
tonen van empathie of begrip. Zelfs indien er excuses zijn aangeboden wil dat nog
niet altijd zeggen dat de patiënt zich begrepen voelt. Het ontbreken van het uiten
van empathie of begrip is evenwel niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.
7.5.1.3
Wel verplichting, geen tuchtrechtelijk verwijt
Er zijn zes uitspraken gevonden waarin wordt onderkend dat er in de concrete
zaak een verplichting bestond voor de beroepsbeoefenaar om excuses aan te
bieden.134 Het uitblijven van excuses wordt vervolgens als niet tuchtrechtelijk ver‐
wijtbaar bestempeld, waarbij wordt gewezen op verschillende omstandigheden.
Een voorbeeld betreft een uitspraak van het RTG Zwolle.135 Hierin werd ver‐
132. RTG Den Haag 19 december 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:173 en RTG Den Haag 19 december
2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:174, onder het kopje 3: ‘De klacht’.
133. RTG Den Haag 19 december 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:173 en RTG Den Haag 19 december
2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:174, r.o. 5.5.
134. Zie naast de hieronder besproken uitspraken ook RTG Amsterdam 18 oktober 2016,
ECLI:NL:TGZRAMS:2016:58 en CTG 15 november 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:338.
135. RTG Zwolle 22 maart 2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:YG2754.
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weerder in de kern verweten dat hij geen contact met klaagster had opgenomen
toen bleek dat er een discrepantie bestond tussen de aanvankelijk gemeten door‐
snede van de tumor van circa 1,2 cm en de later door de patholoog-anatoom geme‐
ten doorsnede van circa 3 cm. Het tuchtcollege acht de klachtonderdelen die
samenhangen met dit verwijt gegrond. Ten aanzien van het klachtonderdeel,
waarin verweerder wordt verweten geen excuses te hebben aangeboden aan klaag‐
ster, oordeelt het college dat de constatering dat verweerder anders had moeten
handelen ook met zich meebrengt dat hiervoor excuses hadden moeten worden
aangeboden:
“Met betrekking tot de klacht onder 6 wordt als volgt overwogen. Verweerder heeft onderkend dat hij
eerder contact met klaagster had moeten opnemen in verband met de revisie door de patholoog-anatoom.
Daarin ligt besloten dat verweerder voor het ontbreken daarvan excuses moest maken.”136

Er kan op dit punt volgens het college echter geen tuchtrechtelijk verwijt worden
gemaakt. Ter onderbouwing van dit oordeel wordt erop gewezen dat er inmiddels
wel excuses zijn aangeboden:
“Het aanvankelijke uitblijven daarvan is evenwel tuchtrechtelijk niet verwijtbaar. Verweerder heeft
inmiddels wel excuses gemaakt.”137

Ook in twee met elkaar samenhangende uitspraken van het CTG, die in de vol‐
gende paragraaf uitgebreid worden besproken, wordt geoordeeld dat er onder
omstandigheden voor beroepsbeoefenaren een verplichting kan bestaan om excu‐
ses aan te bieden.138 Het uitblijven van excuses in dit concrete geval wordt echter
niet tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht:
“Indien zij al hebben nagelaten die aan te bieden, zoals klaagster beweert, is hun dat niet tuchtrechtelijk
aan te rekenen: door bij herhaling schriftelijk en mondeling op het incident terug te komen en blijk te
geven van hun begrip voor de moeilijke situatie waarin klaagster was terechtgekomen, hebben zij aan de
in dit opzicht op hen rustende zorgplicht voldaan op een wijze die de tuchtrechtelijke toets kan door‐
staan.”139

In andere zaak werd verweerder onder meer verweten dat hij te laat en niet ade‐
quaat had gereageerd op de brieven van klager.140 Het RTG oordeelt dat ver‐

136.
137.
138.
139.

RTG Zwolle 22 maart 2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:YG2754, r.o. 5.5.
RTG Zwolle 22 maart 2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:YG2754, r.o. 5.5.
CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68.
CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68,
r.o. 4.2.4.
140. RTG Den Haag 27 december 2016, ECLI:NL:TGZRSGR:2016:137.
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weerder hiermee inderdaad niet correct had gehandeld en dat hij hiervoor excuses
had moeten aanbieden:
“Het College is van oordeel dat verweerder, door lang niets van zich te laten horen en dat pas te doen
nadat klager de klachtenfunctionaris heeft ingeschakeld, niet correct heeft gehandeld. Voor de late reactie
had verweerder bovendien eerder formeel excuses aan klager moeten aanbieden, namelijk in de reactie zelf.
Door het uitblijven van een tijdige reactie en het niet laten blijken van spijt daarover is bij klager het
gevoel ontstaan en versterkt dat hij niet serieus werd genomen, hetgeen mede heeft geleid tot escalatie van
dit geschil.”141

Vervolgens wordt ook hier geoordeeld dat er in dit concrete geval geen tucht‐
rechtelijk verwijt kan worden gemaakt. In dit geval wordt gewezen op het aandeel
dat klager zelf heeft gehad in de escalatie van het conflict tussen partijen:
“Het College is evenwel van oordeel dat de handelwijze van verweerder geen tuchtrechtelijk verwijt
betreft. Het College neemt daarbij in aanmerking dat ook klager niet heeft meegewerkt aan een mogelijke
de-escalatie van het ontstane geschil over de inhoud van de brief aan de huisarts; klager is, om hem move‐
rende redenen, niet op de door de klachtenfunctionaris geboden mogelijkheid ingegaan om, in het bijzijn
van de klachtenfunctionaris, met verweerder in gesprek te gaan over de aanwezige onvrede bij klager.”142

De in deze paragraaf besproken uitspraken laten zien dat er onder omstandig‐
heden wel degelijk een verplichting kan bestaan om excuses aan te bieden. Het lijkt
er wel op dat er omstandigheden zijn die ertoe kunnen leiden dat het niet nakomen
van deze verplichting toch niet tuchtrechtelijk wordt verweten. Zo kunnen
beroepsbeoefenaren de kwalificatie tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen mogelijk
ontlopen door alsnog excuses aan te bieden, of door op een andere manier toe‐
nadering te zoeken. Daarnaast werd het feit dat klager zelf ook een aandeel had
gehad in de escalatie van het conflict benoemd als een reden om, ondanks de
geschonden verplichting tot het aanbieden van excuses, geen tuchtrechtelijke cor‐
rectie toe te passen.
7.5.2

Uitspraken waarin het uitblijven van het aanbieden van excuses wel
tuchtrechtelijk verwijtbaar wordt geacht

In vier gevallen werd de klacht waarin werd geklaagd over het uitblijven van excu‐
ses gegrond verklaard. In twee van deze uitspraken wordt dit oordeel niet onder‐
bouwd.143 Zo werd in één van deze uitspraken verweerder verweten dat hij had
nagelaten oprecht en gemeend excuses aan te bieden over de gang van zaken en
141. RTG Den Haag 27 december 2016, ECLI:NL:TGZRSGR:2016:137, r.o. 5.3.
142. RTG Den Haag 27 december 2016, ECLI:NL:TGZRSGR:2016:137, r.o. 5.3.
143. RTG Eindhoven 30 mei 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1142 en RTG Zwolle 24 juli 2015,
ECLI:NL:TGZRZWO:2015:77.
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het leed dat klaagster daardoor was toegedaan. Dit klachtonderdeel wordt door
het tuchtcollege tezamen met een aantal andere klachtonderdelen behandeld en
gegrond verklaard. Hierbij werd niet expliciet ingegaan op het uitblijven van de
excuses en waarom dat tuchtrechtelijk verwijtbaar is.
In de overige twee uitspraken wordt de beslissing om een klachtonderdeel
waarin wordt geklaagd over het uitblijven excuses gegrond te verklaren wel nader
onderbouwd. In de eerste zaak ging het om een door verweerder bij klaagster uit‐
gevoerde bilvergroting waarbij van alles was misgegaan.144 Klaagster heeft in deze
procedure tal van verwijten geformuleerd die niet alleen zien op de behandeling
zelf maar bijvoorbeeld ook op de inhoud van de behandelovereenkomst en de dos‐
sieropbouw. Daarnaast heeft zij zich beklaagd over de wijze waarop zij is bejegend
door verweerder:
“Klaagster heeft de omgang met verweerder als schokkend ervaren. Klaagster is afgescheept met leugens
en onwaarheden en verweerder toont geen berouw.”145

Dit klachtonderdeel wordt, evenals alle andere klachtonderdelen, gegrond ver‐
klaard:
“Klaagster heeft de bejegening door verweerder als ‘erg’ en ‘schokkend’ ervaren. Zij heeft daar ook reden
toe. De (gevolgen van de) operaties zijn voor haar welhaast traumatisch geweest, zonder dat verweerder
enig blijk van compassie heeft getoond of enig excuus heeft gemaakt. Hij legt integendeel in zijn verweer
de oorzaak van de problemen bij klaagster, zonder zijn eigen rol in ogenschouw te willen nemen. Dit
onderdeel van de klacht is gegrond.”146

Uit dit tekstfragment blijkt dat het college van oordeel is dat excuses, in het licht
van de ernstige en traumatische gevolgen van de operatie voor klaagster, op zijn
plaats waren geweest. Daarnaast wordt ook benoemd dat de verweerder geen zelf‐
reflectie heeft toegepast en de oorzaak van de problemen zelfs bij de klaagster legt.
Het klachtonderdeel wordt dientengevolge gegrond verklaard. We zien hier een
spiegelbeeldig effect vergeleken met de in paragraaf 7.5.1.3 besproken uitspraken,
waarin weliswaar werd onderkend dat er voor de betreffende beroepsbeoefenaar
een verplichting bestond om excuses aan te bieden, maar waarbij werd verwezen
naar verzachtende omstandigheden die ervoor zorgen dat het uitblijven van excu‐
ses alsnog niet wordt gekwalificeerd als tuchtrechtelijk verwijtbaar. Als een ver‐
zachtende omstandigheid werd bijvoorbeeld genoemd dat de beroepsbeoefenaar
inmiddels wel excuses had aangeboden of op een andere wijze voldoende toe‐
144. RTG Eindhoven 23 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0921.
145. RTG Eindhoven 23 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG092, onder kopje 3: ‘Het standpunt
van klaagster en de klacht’.
146. RTG Eindhoven 23 februari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0921, onder kopje 5: ‘De overwe‐
gingen van het college’, onder ‘Bejegening’.
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nadering had gezocht. Hier lijkt sprake van een omgekeerde situatie, aangezien de
omstandigheid dat verweerder juist niet zijn eigen rol had geëvalueerd wordt
genoemd ter onderbouwing van de beslissing om het klachtonderdeel waarin
wordt geklaagd over het uitblijven van excuses gegrond te verklaren.
In een andere zaak ging het om een dramatisch verlopen bevalling waarbij het
kind uiteindelijk door middel van een keizersnede levenloos ter wereld is geko‐
men.147 Het klachtonderdeel dat ziet op de onjuiste beoordeling van de cardiotoco‐
gram,148 dat door het tuchtcollege wordt beschouwd als de kern van de zaak,
wordt gegrond verklaard. Daarnaast is er door klagers nog een aantal klachtonder‐
delen geformuleerd dat ziet op het handelen van verweerder na het overlijden van
het kind, waaronder ook het verwijt dat verweerder geen excuses had aangeboden:
“Klagers verwijten verweerder, zakelijk weergegeven: (…) f. dat hij zijn verantwoordelijkheid niet heeft
genomen en niet professioneel heeft gehandeld door na de bevalling afspraken niet na te komen, persoon‐
lijk contact uit de weg te gaan dan wel zich hier onvoldoende voor in te spannen en geen excuses aan te
bieden;”149

Het college behandelt de verschillende klachtonderdelen die zien op het handelen
van verweerder na het overlijden van het kind gezamenlijk. Daarbij wordt in eerste
instantie overwogen dat de verweerder op verschillende momenten contact heeft
gezocht met de klagers en dat er ook verschillende gesprekken hebben plaatsge‐
vonden. Dat het contact daarna ingewikkelder werd was te verklaren door het feit
dat het ziekenhuis eerst niet en later wel een melding bij de IGZ deed en pas laat
overging tot een onderzoek. In zoverre kan verweerder volgens het college geen
tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Het college verwijt hem echter wel dat hij
niet heeft georganiseerd dat de bevalling binnen het eigen behandelteam werd
besproken. Uit een interne bespreking had hij gefundeerde conclusies kunnen krij‐
gen om aan klagers mee te kunnen delen. Voor de grondslag van de verplichting
tot het geven van openheid na medische incidenten verwijst het college vervolgens
naar de GOMA:150
“Op basis van de KNMG richtlijn ‘Omgaan met incidenten, fouten en klachten: wat mag van artsen
worden verwacht?’ uit 2007 had verweerder fouten uit zichzelf moeten bespreken en daarover open en
eerlijk moeten zijn. In de latere GOMA-gedragscode uit 2010 is deze toen geldende norm nog eens beves‐
tigd. Verweerder mocht niet volstaan met het antwoord op de vraag of er fouten waren gemaakt ‘dat
anderen daarover moesten oordelen’.”151
147. RTG Zwolle 8 augustus 2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:104.
148. Dit betreft een onderzoek waarmee de hartslag van het ongeboren kind wordt gemeten.
149. RTG Zwolle 8 augustus 2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:104, onder kopje 3: ‘HET STANDPUNT
VAN KLAGERS EN DE KLACHT’.
150. In deze gedragscode kan ook een grondslag worden gevonden voor de verplichting tot het aan‐
bieden van excuses. Zie hierover uitgebreid paragraaf 3.6.1.
151. RTG Zwolle 8 augustus 2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:104, r.o. 5.5.
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Vervolgens worden de verschillende klachtonderdelen, waaronder de klacht over
het niet aanbieden van excuses, gegrond verklaard:
“De klachtonderdelen over gebrekkige communicatie, onvoldoende openheid en het niet aanbieden van
excuses hebben hiermee te maken en zijn in die zin gegrond.”152

De uitspraken laten zien dat een klachtonderdeel waarin wordt geklaagd over het
uitblijven van excuses gegrond kan worden verklaard. Hoewel hiervan slechts
sprake was in een beperkt aantal gevallen wordt wel duidelijk dat er onder
omstandigheden een verplichting kan bestaan tot het aanbieden van excuses.
7.5.3

De grondslag en de reikwijdte van de verplichting tot het aanbieden van
excuses

De voorgaande paragrafen laten zien dat er onder omstandigheden inderdaad een
verplichting kan bestaan tot het aanbieden van excuses. Voor de uitspraken waarin
wordt geklaagd over het uitblijven van excuses is bekeken of er een grondslag
wordt genoemd voor dergelijke verplichting. Dit is het geval in vijf uitspraken.153
De grondslag voor een verplichting tot het aanbieden van excuses wordt in deze
uitspraken gevonden in de GOMA. Deze code bevat aanbevelingen met betrekking
tot de schadeafwikkeling bij medische incidenten. Ten aanzien van het aanbieden
van excuses is aanbeveling 8 relevant. Daarin is opgenomen dat wanneer er sprake
is van een fout deze door de zorgverlener dient te worden erkend en dat daarvoor
verontschuldigingen dienen te worden aangeboden.154
In twee van de gevonden uitspraken werd deze grondslag opgeworpen door de
klager of klagers in de procedure (waarbij de klacht in één geval werd ingesteld
door de IGZ):
“Ten slotte beklagen klagers zich erover dat verweerder heeft geweigerd om het gebeuren te melden als een
calamiteit in de zin van art. 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en dat hij niet heeft voldaan aan
regel 8 van de GOMA, waarin staat dat als uit het onderzoek naar de toedracht blijkt dat er een fout is
gemaakt, de zorgaanbieder de fout erkent en verontschuldigingen aanbiedt, hetgeen verweerder heeft
nagelaten.”155
“IGZ heeft de klacht onder 3) gebaseerd op schending door verweerder van de ‘Gedragscode Openheid
medische incidenten: betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)’. De arts behoort een
152. RTG Zwolle 8 augustus 2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:104, r.o. 5.5.
153. RTG Eindhoven 18 maart 2013, ECLI:NL:TGZREIN:2013:19; RTG Zwolle 8 augustus 2014,
ECLI:NL:TGZRZWO:2014:104; RTG Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:39; CTG
8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67; CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68.
154. Zie hierover paragraaf 3.6.1.
155. RTG Eindhoven 18 maart 2013, ECLI:NL:TGZREIN:2013:19, onder kopje 3: ‘Het standpunt van
klagers en de klacht’.
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gemaakte fout te erkennen en de patiënt daarvoor verontschuldigingen aan te bieden, wat verweerder
jegens mevrouw K heeft nagelaten, aldus IGZ.”156

In de overige uitspraken wordt de grondslag benoemd onder het oordeel van het
tuchtcollege zelf. Dit was in de eerste plaats het geval in de uitspraak van het RTG
Zwolle die in paragraaf 7.5.2 is besproken en waarin de klacht over het uitblijven
van excuses gegrond werd verklaard onder verwijzing naar de GOMA. Wat opviel
is dat hier werd verwezen naar de uit de GOMA voortvloeiende zorgverplichting
om open en eerlijk te communiceren na medische incidenten. Volgens het college
heeft het klachtonderdeel over het niet aanbieden van excuses hiermee te maken
(en wordt het dientengevolge gegrond verklaard). De meer specifieke in de GOMA
opgenomen zorgverplichting tot het aanbieden van excuses wordt niet genoemd.
In een tweetal gerelateerde tuchtzaken, die bekend staan onder de naam ‘oscil‐
lerende zaag’, wordt door het CTG wel nader ingegaan op de verplichting en reik‐
wijdte van de verplichting tot het aanbieden van excuses.157 In deze zaken, die in
de literatuur veelvuldig zijn besproken,158 was klaagster door twee orthopedische
chirurgen geopereerd aan haar voet, waarbij gebruik was gemaakt van een oscille‐
rende zaag. Eén van de orthopedisch chirurgen had tijdens de operatie op enig
moment deze zaag op het been van klaagster gelegd, hetgeen door oververhitting
van de zaag heeft geleid tot een brandwond op het been. In de uitspraken van het
RTG was er geen klachtonderdeel dat specifiek was gericht op het uitblijven van
excuses door de orthopedische chirurgen.159 Wel werd het de chirurgen verweten
dat zij na het incident geen contact met klaagster hadden opgenomen om haar te
informeren over haar toestand (klachtonderdeel 2). Het RTG oordeelt dat dit
klachtonderdeel ongegrond is en overweegt daartoe onder meer:
“Door direct na het incident de aanwezige plastisch chirurg in consult te roepen (die de behandeling van
de brandwond in eerste instantie verder op zich genomen heeft) en klaagster en haar partner op de verkoe‐
verkamer direct op de hoogte te brengen van het incident en daarvoor excuses te maken, heeft verweerder
in beginsel adequaat op het incident gereageerd (…).”160

156. RTG Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:39, r.o. 5.4.
157. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68.
158. Zie Ruitenbeek-Bart 2018; Laarman & Akkermans 2017, p. 65; J.L. Smeehuijzen in zijn annotatie bij
de uitspraken van het RTG (RTG Amsterdam 4 juli 2017 ECLI:NL:TGZRAMS:2017:77 en
ECLI:NL:TGZRAMS:2017:78, JA 2017/126); J. Simons in zijn annotatie in GZR Updates 2017-0276
(eerste van de twee annotaties) en M.F. Mooibroek in zijn annotatie in GZR Updates 2017-0276
(tweede van de twee annotaties). Met name het oordeel van het RTG (welke door het CTG werd
onderschreven, zij het in een iets genuanceerdere vorm) dat de zorgplicht van een arts mede
strekt tot een adequate afhandeling van een claim is veelbesproken en over het algemeen met
instemming ontvangen.
159. RTG Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:77 en RTG Amsterdam 4 juli 2017,
ECLI:NL:TGZRAMS:2017:78.
160. RTG Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:77 en RTG Amsterdam 4 juli 2017,
ECLI:NL:TGZRAMS:2017:78, r.o. 5.6.
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In de hoger beroep procedure bij het CTG komt klaagster onder meer op tegen de
afwijzing van het tweede klachtonderdeel.161 Onder de gronden van beroep brengt
zij onder de aandacht dat in haar opvatting (en anders dan het RTG overweegt)
geen excuses zijn gemaakt en dat de fout nooit met zoveel woorden is erkend. Het
CTG wijdt vervolgens een aantal belangwekkende overwegingen aan de
verplichting tot het aanbieden van excuses. Allereerst maakt het college duidelijk
dat schending van de zorgverplichtingen die in de aanbevelingen van de GOMA
besloten liggen tuchtrechtelijk verwijtbaar kan zijn:
“Schending van de zorgverplichtingen die in deze aanbevelingen besloten liggen, kan een tuchtrechtelijk
verwijt opleveren in de zin van artikel 47, lid 1, aanhef en onder b (de tweede tuchtnorm) van de Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).”162

Ten aanzien van het aanbieden van excuses is aanbeveling 8 in het bijzonder van
belang, waarin de verplichting tot het aanbieden van excuses is neergelegd. Ten
aanzien hiervan wordt als volgt overwogen:
“Op grond van aanbeveling 8 dienen zorgverleners een fout te erkennen indien uit het onderzoek naar de
toedracht van het incident blijkt dat daarvan sprake is geweest. Daaraan wordt toegevoegd dat het aanbe‐
veling verdient in dat geval ook verontschuldigingen aan te bieden.”163

Vervolgens maakt het CTG een onderscheid tussen het erkennen van een fout en
het aanbieden van excuses. Voorop wordt gesteld dat wanneer evident sprake is
van een fout beide in de rede liggen:
“Het behoeft geen betoog dat het erkennen van een fout, en zeker ook het aanbieden van excuses daarvoor,
in de rede ligt wanneer voor de zorgverlener evident is dat daarvan daadwerkelijk sprake is.”164

Het wordt anders wanneer het voor de beroepsbeoefenaar onduidelijk is of er
sprake is van een fout. In een dergelijke situatie kan volgens het CTG van beroeps‐
beoefenaren wel worden verlangd dat zij openheid van zaken geven (wat de ortho‐
pedische chirurgen in deze zaak ook hadden gedaan), maar niet dat zij met zoveel
woorden erkennen een fout te hebben gemaakt. Dat het tuchtcollege naderhand
concludeert dat van een fout wel degelijk sprake is geweest doet daaraan niet af,
omdat de beroepsbeoefenaar binnen de marges van redelijkheid de vrijheid moet
worden gegund een ander standpunt in te nemen. Volgens het college waren de
161. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68.
162. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68,
r.o. 4.2.2.
163. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68,
r.o. 4.2.4.
164. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68,
r.o. 4.2.4.
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orthopedisch chirurgen in dit geval binnen die marges gebleven. Ik leid hieruit af
dat op beroepsbeoefenaren geen verplichting rust om een fout te erkennen wan‐
neer zij er in redelijkheid over mogen twijfelen of er van een fout daadwerkelijk
sprake is.
Ten aanzien van het aanbieden van excuses overweegt het college vervolgens:
“Wat het al dan niet aanbieden van excuses betreft: ook zonder dat voor de orthopedisch chirurgen
duidelijk was of moest zijn dat zij een medische fout hadden gemaakt, hadden excuses voor de gevolgen
van het incident in de rede gelegen.”165

Ook wanneer het voor een beroepsbeoefenaar niet duidelijk is, of moet zijn, dat er
sprake is van een fout, kan het aanbieden van excuses voor de gevolgen van het
incident dus in de rede liggen. Dit impliceert dat de verplichting tot het aanbieden
van excuses zich niet beperkt tot situaties waarin het evident duidelijk is dat er een
fout is gemaakt. Ook indien er sprake is van een incident waarbij het voor de
beroepsbeoefenaar niet duidelijk is of moest zijn dat hij een fout heeft gemaakt,
kan de verplichting bestaan om excuses aan te bieden voor de gevolgen van het
incident.
Dat beroepsbeoefenaren onder omstandigheden hun fouten dienen te erkennen
en/of excuses dienen aan te bieden betekent overigens niet dat zij ook verplicht
zijn om aansprakelijkheid te erkennen. Zowel in de uitspraken van het RTG als in
de uitspraken van het CTG in deze zaak wordt benadrukt dat van beroeps‐
beoefenaren niet kan worden verwacht dat zij zich uitlaten over de civiele aan‐
sprakelijkheid; dit is immers het domein van de aansprakelijkheidsverzekeraar.
Het CTG drukt dit als volgt uit:
“(…) het ligt niet op zijn (lees: de zorgverlener) weg om zich in het kader van de door hem te verlenen
nazorg te begeven in inhoudelijke discussies over civiele aansprakelijkheid, causaliteit en schadebegroting.
In tegendeel, het gaat daarbij om strikt juridische aangelegenheden ten aanzien waarvan van een zorg‐
verlener geen kennis mag worden verwacht, en waaromtrent hij om die reden ook geen verplichting heeft.
Ten aanzien van de soms tijdrovende discussie op dit vlak tussen de verzekeraar en (de belangenbeharti‐
ger(s) van) de cliënt past dus terughoudendheid aan de kant van de zorgverlener waar het gaat om een
inhoudelijke beoordeling van die discussie.”166

Samengevat kan van beroepsbeoefenaren niet worden verwacht dat zij zich uitla‐
ten over de (reikwijdte van) civielrechtelijke aansprakelijkheid en zijn zij aldus
onder geen omstandigheden verplicht om aansprakelijkheid te erkennen. Wanneer
er evident sprake is van een fout dienen beroepsbeoefenaars die fout wel te erken‐
165. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68,
r.o. 4.2.5.
166. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:68,
r.o. 4.4.1.
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nen en hiervoor excuses aan te bieden. Wanneer sprake is van een incident, maar
niet evident duidelijk is of er sprake is van een fout, dienen beroepsbeoefenaren
excuses aan te bieden voor de gevolgen van het incident. Het niet naleven van deze
uit de GOMA voortvloeiende zorgverplichtingen kan een tuchtrechtelijk verwijt
opleveren. Het voorgaande is inzichtelijk gemaakt in tabel 11.
Tabel 11

Overzicht van de reikwijdte van de verplichting voor beroepsbeoefenaren
om excuses aan te bieden

Erkenning van aansprakelijkheid

Hiertoe zijn beroepsbeoefenaars nooit verplicht
(domein van de aansprakelijkheidsverzekeraar).

Erkennen fout

Wanneer er evident sprake is van een fout.

Excuses voor de fout

Wanneer er evident sprake is van een fout.

Excuses voor de gevolgen van een incident

Ook wanneer niet duidelijk is of er sprake is van
een fout.

7.6

Obiter dictum over het aanbieden van excuses

In de geanalyseerde tuchtrechtspraak zijn drie uitspraken gevonden waarin het
tuchtcollege een overweging ten overvloede naar voren brengt (obiter dictum) die
(mede) is gewijd aan het aanbieden van excuses.167 In twee van deze uitspraken
oordeelt het tuchtcollege weliswaar dat er geen sprake is van tuchtrechtelijk ver‐
wijtbaar handelen, maar wijst het in een overweging ten overvloede wel op het
belang van het tonen van empathie.
“Wel wenst het college nog de navolgende opmerking te maken. Hoewel het standpunt van verweerster
dat zij slechts zeer beperkt betrokken is geweest niet onjuist is gebleken en zij, zoals gezegd, in beginsel
niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor fouten van derden, had het haar niet mis‐
staan als zij meer betrokkenheid en empathie had betoond dan zij heeft gedaan.”168
“Het is van belang dat de arts ervan doordrongen is, dat een patiënt naast een medische behandeling ook
een zekere mate van empathie verwacht. Als die uitblijft kan dat tot schade in de arts – patiënt relatie
leiden.”169

Het lijkt erop dat het tuchtcollege erop wijst dat het feit dat er niet is vastgesteld
dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, verweerders niet vrijpleit
van hun morele verplichting om empathie te tonen voor hetgeen klager is overko‐
men.
167. Zie voor een korte omschrijving van wat moet worden verstaan onder een obiter dictum para‐
graaf 5.6.
168. RTG Eindhoven 18 januari 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG0854, r.o. 5.
169. CTG 18 mei 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:187, r.o. 4.6.
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Ook in de laatste uitspraak overweegt het tuchtcollege dat er geen sprake is van
tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en wordt de opgeworpen klacht dientenge‐
volge ongegrond verklaard.170 Evenwel ziet het tuchtcollege aanleiding om in een
obiter dictum (onder meer) het volgende te overwegen:
“Het college merkt niettemin nog het volgende op. (…) Er zijn al met al wel aanmerkingen te maken op
de (na)behandeling, hetgeen in een eerdere fase heeft geleid tot het aanbieden van excuses door het zieken‐
huis en ter zitting door verweerster, alsmede tot verscherpte alertheid op een aantal zaken en verbeterin‐
gen in de procedures. In die zin hebben de klachten van klager, in en buiten rechte, zin gehad en is de
kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd – zoals ook de bedoeling is van het tuchtrecht.”171

Hoewel in de tuchtprocedure het handelen van de beroepsbeoefenaar als niet
tuchtrechtelijk verwijtbaar is beoordeeld hebben de klachten van klager volgens
het tuchtcollege dus toch zin gehad. Die zingeving is er mede in gelegen dat aan
klager zowel voor als tijdens de zitting excuses zijn aangeboden. In de onderhavige
zaak had het weliswaar geschort aan een goede communicatie, maar kon dit niet
aan de aangesproken beroepsbeoefenaar worden verweten omdat klager werd
“omringd door tal van BIG-geregistreerde professionals die hierin hun eigen
verantwoordelijkheid hadden”. Juist in dit soort gevallen waarin het voor klagers
onduidelijk is aan wie zij hun klachten dienen te richten kunnen excuses die door
één van de beroepsbeoefenaren worden aangeboden voor de gehele gang van
zaken meerwaarde hebben. Het college onderkent dat ook dit een waardevolle
uitkomst kan zijn van een tuchtprocedure.

7.7

Gevorderde excuses

Er is slechts één uitspraak gevonden waarin de klager het aanbieden van excuses
door de beroepsbeoefenaar vordert.172 In deze zaak had de aangeklaagde tandarts
een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd bij klager. Vervolgens bleek dat er op de
factuur op een bepaald onderdeel een ander bedrag in rekening was gebracht dan
op de initiële begroting. Klager verwijt de tandarts dat zij onzorgvuldig heeft
gehandeld door klager financieel te benadelen. Daarnaast wordt het volgende ver‐
zoek gedaan:
“Klager verzoekt de tandarts het verschil ad € 10,00 terug te betalen en schriftelijk haar excuses aan te
bieden voor het feit dat zij nimmer heeft gereageerd op verzoeken van klager.”173

170. RTG Zwolle 21 januari 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2018:64.
171. RTG Zwolle 21 januari 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2018:64, r.o. 5.6.
172. Zie RTG Den Haag 8 juni 2010, ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0498. Zie ook CTG 19 april 2011,
ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1055 waarin het hoger beroep in deze zaak wordt verworpen.
173. Zie RTG Den Haag 8 juni 2010, ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0498, onder het kopje ‘De klacht’.
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Het college oordeelt dat de door klager ingediende klacht van onvoldoende
gewicht is en wijst deze dientengevolge op grond van art. 66 lid 4 Wet BIG af. Over
het bovenstaande verzoek wordt evenwel nog het volgende overwogen:
“Ten overvloede tekent het College hierbij aan dat zij geen uitspraken kan doen terzake van geldvorderin‐
gen, zodat klager zich voor wat betreft de vordering van het bedrag van € 10,00 desgewenst tot de civiele
rechter zal moeten wenden. Ook op een eis om excuses kan het College niet ingaan, aangezien excuses niet
behoren tot de maatregelen die op grond van artikel 48, lid 1 en 3 van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg door het College kunnen worden opgelegd.”

Het opleggen van het aanbieden van excuses hoort aldus niet tot het arsenaal aan
maatregelen die door de tuchtrechter kan worden opgelegd ingevolge de Wet BIG.
Dit verklaart waarom er slechts één uitspraak is gevonden waarin het aanbieden
van excuses werd gevorderd.

7.8

Conclusie

De uitkomsten van de jurisprudentieanalyse die zijn gepresenteerd in dit hoofd‐
stuk laten zien dat er een grote verscheidenheid bestaat in de wijze waarop excuses
een rol spelen in de medische tuchtrechtspraak. In dit hoofdstuk zijn zes modalitei‐
ten besproken:
1. De tuchtrechter gebruikt aangeboden excuses om bepaalde feiten vast te
stellen (excuses als bewijsmiddel).
Excuses blijken door het tuchtcollege te kunnen worden gebruikt ter onderbou‐
wing van bepaalde feiten die ten grondslag worden gelegd aan de beslissing. De
betekenis van excuses als bewijsmiddel is in deze gevallen echter niet doorslagge‐
vend. Het tuchtcollege verwijst naast de aangeboden excuses steeds ook naar
andere argumenten ter onderbouwing van een bepaald feit waarop het oordeel
wordt gebaseerd.
2. De tuchtrechter beoordeelt of de aangeboden excuses een erkenning van
tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen inhouden.
Excuses kunnen op zichzelf geen erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen inhouden. Alleen het tuchtcollege zelf beoordeelt de tuchtrechtelijke ver‐
wijtbaarheid van het handelen van de beroepsbeoefenaar. Uitspraken van de
beroepsbeoefenaar zelf, zoals excuses, zijn niet beslissend. Excuses kunnen wel, als
een zienswijze van de beroepsbeoefenaar zelf over de tuchtrechtelijke verwijtbaar‐
heid van zijn eigen handelen, worden meegenomen in het oordeel (evenals beoor‐
delingen van andere deskundigen).
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3. De tuchtrechter gebruikt het feit dat excuses wel/niet zijn aangeboden als
een omstandigheid bij de invulling van een open norm.
Excuses blijken een belangrijke rol te kunnen spelen bij de invulling van open nor‐
men in het medisch tuchtrecht. In het bijzonder blijken zij een rol te spelen bij de
beoordeling van de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het handelen van de
beroepsbeoefenaar en de keuze voor de aan de beroepsbeoefenaar op te leggen
maatregel. Hierbij is sprake van een dubbele prikkel: het aanbieden van excuses
wordt beloond, terwijl het niet aanbieden van excuses wordt afgestraft.
4. De tuchtrechter beoordeelt of er sprake is van een geschonden verplichting
tot het aanbieden van excuses (in welke geval de schending van deze
verplichting tuchtrechtelijke verwijtbaarheid impliceert).
Onder omstandigheden kan er voor beroepsbeoefenaren een verplichting bestaan
tot het aanbieden van excuses. Niet nakoming van deze verplichting kan meebren‐
gen dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.
5. De tuchtrechter verwijst naar excuses in een obiter dictum.
Er zijn enkele uitspraken gevonden waarin het tuchtcollege in een obiter dictum
wijst op het belang van het tonen van emphatie of benadrukt dat een tuchtproce‐
dure ook zinvol kan zijn als daarmee wordt bereikt dat er excuses worden aange‐
boden
6. De tuchtrechter beoordeelt een vordering tot het aanbieden van excuses.
Er is slechts één zaak gevonden waarin door de klager excuses van de beroeps‐
beoefenaar werden gevorderd. Het tuchtcollege is er duidelijk over dat het een der‐
gelijke vordering niet kan toewijzen. Het aanbieden van excuses is immers geen
maatregel die op grond van de Wet BIG kan worden opgelegd.

8

8.1

Jurisprudentieonderzoek: vergelijking en
conclusie

Inleiding

In dit hoofdstuk kom ik met behulp van de uitkomsten van het jurisprudentie‐
onderzoek tot een beantwoording van de derde deelvraag van mijn onderzoek:
In hoeverre en op welke wijze spelen excuses een rol in de civiele rechtspraak en de medische
tuchtrechtspraak, en werkt dit belemmerend of bevorderend voor het aanbieden van excu‐
ses?
Allereerst worden de uitkomsten van de twee onderzochte procedures met elkaar
vergeleken (paragraaf 8.2). Hierbij zijn de verschillen in de mate waarin en de
wijze waarop excuses een rol spelen in de geanalyseerde rechtspraak in kaart
gebracht, waarbij ook is bekeken wat de mogelijke verklaringen zijn voor deze ver‐
schillen. Vervolgens wordt op een meer algemeen niveau betekenis gegeven aan
de onderzoeksresultaten (paragraaf 8.3). Dit wordt gedaan door te omschrijven of
de verschillende manieren waarop excuses een rol spelen in de rechtspraak het
aanbieden van excuses belemmeren of juist bevorderen. Ten slotte wordt stil‐
gestaan bij de betekenis van de uitkomsten voor het vervolg van het onderzoek
(paragraaf 8.4).

8.2

Vergelijking civiele rechtspraak en de medische
tuchtrechtspraak

Wanneer we de jurisprudentieanalyses van de civiele rechtspraak en de medische
tuchtrechtspraak met elkaar vergelijken valt als eerste op, dat excuses in de tucht‐
rechtspraak een grotere rol lijken te spelen dan in de geanalyseerde civiele recht‐
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spraak (zie tabel 12).1 Het wel/niet aanbieden van excuses wordt immers vaker
benoemd in het oordeel (in 48.14% versus 20.57% van het totaal aantal relevante
treffers). De jurisprudentieanalyse laat daarnaast zien dat er verschillende modali‐
teiten zijn in de wijze waarop excuses een rol spelen in de rechtspraak. Opvallend
is dat dezelfde modaliteiten zowel in de civiele rechtspraak als in de medische
tuchtrechtspraak naar voren komen, hoewel er wel op een verschillende manier
invulling aan wordt gegeven. In het vervolg van deze paragraaf maak ik voor de
verschillende modaliteiten een vergelijking tussen de civiele rechtspraak en de
medische tuchtrechtspraak.
Tabel 12

Vergelijking steekproefgegevens en aantal gevonden uitspraken per cate‐
gorie

Categorie

Civiele rechtspraak

Medische tuchtrecht‐
spraak

Aantal

% van het

Aantal

% van het

uit‐

totaal aantal

uit‐

totaal aantal

spraken

relevante tref‐

spraken

relevante tref‐

fers

fers

Relevante treffers

1254

72.97%

644

87.42%

–

Wel excuses aangeboden

915

28.63%

563

14.91%

–

Geen excuses aangeboden

358

De wel/niet aangeboden excuses worden

96

258

20.57%

310

48.14%

45

3.61%

4

0.62%

11

0.88%

13

2.02%

160

12.76%

166

25.78%

1

0.08%

60

9.32%

1

0.08%

3

0.47%

175

13.96%

1

0.16%

benoemd in het oordeel
1.

Excuses en het vaststellen van fei‐
ten

2.

Aanbieden van excuses en het
erkennen van aansprakelijkheid/
tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

3.

Excuses als omstandigheid bij de
invulling van een open norm

4.

Verplichting tot het aanbieden van
excuses

5.

Obiter dictum over het aanbieden
van excuses

6.
1.

Excuses gevorderd

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er ten aanzien van de geanalyseerde civiele rechtspraak
geen generaliseerbare conclusies kunnen worden getrokken, aangezien er sprake is van een selec‐
tion bias. Enkel de gepubliceerde civiele rechtspraak is immers meegenomen in het
jurisprudentieonderzoek, waarbij bekend is dat slechts een klein gedeelte van de uitspraken
wordt gepubliceerd (zie uitgebreid hierover paragraaf 4.4 over de methodologische beperkingen
van het onderzoek).
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Excuses en het vaststellen van feiten

Vergelijking
Ten aanzien van beide procedures zijn uitspraken gevonden waarin (tucht)rechters
naar excuses verwijzen ter onderbouwing van feiten waarop zij hun oordeel base‐
ren. Voor de meerderheid van deze uitspraken geldt dat de excuses in de proce‐
dure waren ingebracht als een bewijsmiddel. Uit twee civiele uitspraken bleek
daarnaast dat de excuses in rechte waren aangeboden zodat sprake was een
gerechtelijke erkentenis. Binnen de civiele rechtspraak zijn meer uitspraken gevon‐
den waarin excuses fungeren als bewijsmiddel, vergeleken met de medische tucht‐
rechtspraak (resp. 45 en vier uitspraken). Hierbij dient echter wel te worden
bedacht dat bij de civiele rechtspraak veel meer uitspraken zijn doorzocht. Bekijken
we de corresponderende percentages ten opzichte van het totaal aantal doorzochte
uitspraken dan blijken deze percentages dicht bij elkaar te liggen (0.03%
resp. 0.05%). In de uitspraken waarin excuses dienen als een bewijsmiddel,
gebruikt de (tucht)rechter de excuses ter onderbouwing van bepaalde feiten die hij
ten grondslag legt aan zijn beslissing. De betekenis van excuses als bewijsmiddel is
in deze gevallen echter niet doorslaggevend. De (tucht)rechter verwijst naast de
aangeboden excuses namelijk steeds ook naar andere argumenten ter onderbou‐
wing van een bepaald feit waarop hij zijn oordeel baseert. Er zijn geen uitspraken
gevonden waarin een feit waarop het oordeel is gebaseerd enkel wordt onder‐
bouwd door te verwijzen naar aangeboden excuses.
Verklaring
In de twee onderzochte procedures wordt dus op een vergelijkbare manier omge‐
gaan met excuses als bewijsmiddel. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het
(medisch) tuchtrecht ten aanzien van de bewijsregels aansluiting zoekt bij de
civiele procedure.2 Een tweede mogelijke verklaring voor deze overeenstemming is
dat het in beide gevallen gaat om een procedure op tegenspraak. Kenmerkend
voor een procedure op tegenspraak is dat beide partijen die in de procedure zijn
verschenen hun kijk op de zaak kunnen geven. In deze procedures zal er door‐
gaans noodzaak zijn voor het leveren van bewijs, aangezien partijen kun stand‐
punten dienen te stellen en zo nodig dienen te bewijzen. Partijen worden dienten‐
gevolge gestimuleerd om alle bewijsmiddelen die hun stellingen ondersteunen in
het geding te brengen, zo ook eventuele door de wederpartij aangeboden excuses.
Zoals blijkt uit het literatuuronderzoek3 en wordt bevestigd in de jurisprudentie‐
analyse4 werpt het Nederlandse burgerlijk procesrecht geen bewijsrechtelijke
belemmeringen op voor het inbrengen van excuses als bewijsmiddel. Dit ligt

2.
3.
4.

Zie paragraaf 7.1.
Zie paragraaf 3.4.
Zie paragraaf 5.2.1.2.
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anders in sommige andere jurisdicties waar door de invoering van zogenaamde
‘apology laws’ excuses kunnen worden uitgesloten als bewijsmiddel.5
8.2.2

Aanbieden van excuses en het erkennen van (tuchtrechtelijke)
aansprakelijkheid

Vergelijking
Zowel in de civiele rechtspraak als in de medische tuchtrechtspraak zijn verschil‐
lende uitspraken gevonden waarin de (tucht)rechter beoordeelt of aangeboden
excuses een erkenning van (tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid inhouden. De juris‐
prudentieanalyse van de civiele rechtspraak laat zien dat de toepassing van de
wilsvertrouwensleer meebrengt dat het aanbieden van excuses kan gelden als een
erkenning van aansprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie. Wanneer de
ontvanger van de excuses erop vertrouwt en mag vertrouwen dat de excuses strek‐
ken tot een erkenning van aansprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie,
dan wordt de wil van de aanbieder vervangen door het bij de ontvanger opge‐
wekte vertrouwen. De jurisprudentieanalyse laat wel zien dat dit gerechtvaardigd
vertrouwen niet al te snel mag worden aangenomen. Er zijn slechts twee uit‐
spraken gevonden waarin wordt geoordeeld dat door het aanbieden van excuses
aansprakelijkheid of een andere juridisch kwalificatie was erkend. In een van deze
uitspraken wordt benadrukt dat, gelet op de vergaande gevolgen, niet al te snel
mag worden aangenomen dat er sprake is van een erkenning van een bepaalde
juridische kwalificatie.
Daarnaast is van belang dat in deze uitspraken de specifieke omstandigheid
speelde dat de excuses waren aangeboden door een professionele partij. Het is dus
maar de vraag of excuses mogen worden opgevat als een erkenning van aan‐
sprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie wanneer zij worden aangebo‐
den door een niet-professionele partij. De uitspraken illustreren wel dat het onder
bijzondere omstandigheden kan voorkomen dat met het aanbieden van excuses
aansprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie komt vast te staan. Met
andere woorden, de aangeboden excuses kunnen op zichzelf de aansprakelijkheid
dragen.
De analyse van de medische tuchtrechtspraak laat een ander beeld zien. De
tuchtcolleges oordelen duidelijk en consistent dat door de beroepsbeoefenaar aan‐
geboden excuses geen erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kunnen
inhouden. Het is de tuchtrechter zelf die, aan de hand van alle feiten die in de
tuchtprocedure zijn komen vast te staan, beoordeelt of er sprake is van schending
van de in de Wet BIG neergelegde tuchtnormen. De subjectieve mening hierover
van de beroepsbeoefenaar zelf (die kan worden geuit door middel van het aanbie‐
den van excuses) is hiervoor niet beslissend. Dit geldt ook wanneer de beroeps‐
5.

Zie hierover paragraaf 3.5.
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beoefenaar met het aanbieden van excuses bij de patiënt het gerechtvaardigd
vertrouwen heeft gewekt dat hem tuchtrechtelijk een verwijt kan worden gemaakt.
Hier wordt dus niet, zoals in het civiele recht, toepassing gegeven aan de wilsver‐
trouwensleer. Daarbij is de wijze waarop de ontvanger de excuses heeft begrepen
en mocht begrijpen immers wel doorslaggevend. Het voorgaande laat zien dat het
niet kan voorkomen dat met het aanbieden van excuses wordt erkend dat er sprake
is van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. Aangeboden excuses kunnen dus op zich‐
zelf de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid niet dragen.
Wanneer we de geanalyseerde rechtspraak bekijken valt het op dat er in de
tuchtrechtspraak sprake is van een grote mate van consistentie. Excuses kunnen
onder geen omstandigheden gelden als een erkenning van tuchtrechtelijke aan‐
sprakelijkheid. Dit impliceert voorspelbaarheid voor beroepsbeoefenaren in de
wijze waarop de door hen aangeboden excuses door de tuchtrechter worden
beoordeeld. De civiele rechtspraak laat een minder consistent beeld zien. Het aan‐
bieden van excuses kan, weliswaar onder zeer specifieke omstandigheden, een
erkenning van aansprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie inhouden.
Wanneer excuses voorafgaand aan een civiele procedure worden aangeboden is
het sterk afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval of deze gel‐
den als een erkenning van aansprakelijkheid of een andere juridische kwalificatie.
Door de toepassing van de wilsvertrouwensleer is het immers beslissend hoe de
excuses in de gegeven omstandigheden door de ontvanger mochten worden
opgevat. Door deze afhankelijkheid van de omstandigheden van het geval is het
voor procespartijen op voorhand lastig in te schatten hoe aangeboden excuses door
de rechter worden beoordeeld. Hoewel dit slechts in zeldzame gevallen en onder
zeer specifieke omstandigheden is aangenomen blijft het mogelijk dat excuses in
een civiele procedure komen te gelden als een erkenning van aansprakelijkheid of
een andere juridische kwalificatie. Deze onvoorspelbaarheid kan ertoe leiden dat
de angst om met het aanbieden van excuses aansprakelijkheid te erkennen in stand
wordt gehouden. Dit temeer nu de sterk op de omstandigheden van het geval rus‐
tende rechtspraak de discussie in de juridische literatuur over de vraag of excuses
een erkenning van aansprakelijkheid kunnen inhouden blijft voeden. Ook het feit
dat er in de literatuur geen eenduidig antwoord op deze vraag kan worden gefor‐
muleerd leidt ertoe dat de onzekerheid van procespartijen in stand wordt gehou‐
den.6
Verklaring
De verschillen in de wijze waarop excuses worden beoordeeld kunnen worden
verklaard door te kijken naar de doelstellingen van de procedures en het toepasse‐
lijke materiële recht. Het primaire doel van de civiele procedure is dat personen
hun burgerlijke rechten eerlijk, effectief en efficiënt kunnen doen vaststellen en ver‐
6.

Zie hierover paragraaf 3.2.
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wezenlijken.7 Op de civiele rechter rust aldus de taak om de rechtsverhouding
tussen twee private partijen vast te stellen. Met name in het verbintenissenrecht
vormt het vertrouwensbeginsel daarbij een belangrijk beginsel.8 Op grond van dit
beginsel wordt degene die zijn wil heeft verklaard verantwoordelijk gehouden
voor de gerechtvaardigde verwachtingen die bij degene die deze verklaring ont‐
vangt zijn gewekt.9 In het civiele recht zijn excuses dientengevolge, evenals andere
verklaringen, onderworpen aan de wilsvertrouwensleer. Het tuchtrecht voor de
gezondheidszorg daarentegen heeft als voornaamste doel het bewaken en bevor‐
deren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.10 De wetgever noemt als tweede
doel het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen
door beroepsbeoefenaren.11 Met het medisch tuchtrecht wordt aldus het algemeen
belang gediend dat de samenleving heeft bij een goede beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg.12 Hiermee strookt dat het belang van de klager in deze proce‐
dure niet voorop staat. Het bieden van individuele genoegdoening aan de klager is
geen doel van het tuchtrecht, al kan de gegrondverklaring van een klacht wel feite‐
lijk zo worden ervaren.13 De tuchtrechter heeft dientengevolge dus ook niet als
taak om vast te stellen in welke rechtsverhouding partijen tot elkaar staan. Het past
bij de primaire doelstelling van de tuchtprocedure (kwaliteitswaarborging voor de
beroepsgroep) dat wordt beoordeeld of het handelen van de beroepsbeoefenaren
in overeenstemming is met de professionele standaard. Bescherming van het
gerechtvaardigd vertrouwen van de klager speelt hierbij geen rol. Het is immers
niet zijn belang, maar het algemene belang van een goede wijze van beroepsuitoe‐
fening dat voorop staat.
8.2.3

Excuses als omstandigheid bij de invulling van een open norm

Vergelijking
De analyse van de civiele rechtspraak laat zien dat het wel/niet aanbieden van
excuses een omstandigheid kan zijn die door de civiele rechter wordt meegewogen
bij de invulling van een open norm. Dit blijkt relatief vaak voor te komen bij zaken
waarin de procespartijen in een duurrelatie tot elkaar staan. Een mogelijke verkla‐
ring hiervoor is dat de rechter in dit type zaken mogelijk een inschatting moet
maken in hoeverre partijen in de toekomst nog met elkaar verder kunnen. Aange‐
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Zie hierover paragraaf 1.4.
Zie bijvoorbeeld Asser/Sieburgh 6-III 2018/42 en Nieuwenhuis 1979.
Vergelijk art. 3:35 BW jo. art. 3:36 BW.
Zie o.a. Jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 2011, p. 6; Sijmons e.a. 2013,
p. 147 en Kamerstukken II 2016/17, 34629, nr. 3, p. 1 (MvT).
Kamerstukken II 2016/17, 34629, nr. 3, p. 1 (MvT).
Zie HR 10 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0690, r.o. 3.3, NJ 2003/537, m.nt. W.M. Kleijn (Por‐
tielje/notarissen); HR 3 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4097, NJ 2005/324, m.nt. J.B.M. Vranken;
HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080, NJ 2008/528 (La Vie d’or); Rube 2017, p. 105 en
Hendriksen & Rammeloo 2008, p. 954.
Kamerstukken II 2016/17, 34629, nr. 3, p. 5 (MvT).
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boden excuses kunnen in dat kader worden gezien als een aanwijzing dat een
partij die in het verleden fouten heeft gemaakt, zich in de toekomst anders zal gaan
gedragen. Daarnaast kunnen de aangeboden excuses de relatie tussen partijen her‐
stellen. Anderzijds kan het uitblijven van excuses worden gezien als een aanwij‐
zing dat een partij juist niet heeft geleerd van de fouten die hij in het verleden heeft
gemaakt. Een soortgelijke situatie doet zich voor bij WSNP-zaken. Hier dient de
rechter immers vaak een inschatting te maken of een saniet zich in de toekomst aan
een schuldsaneringsregeling zal houden. Ook hierbij kan het wel/niet aanbieden
van excuses door de saniet een indicatie zijn dat hij al dan niet heeft geleerd van de
in het verleden gemaakte fouten en daarmee voor de waarschijnlijkheid dat hij zal
gaan voldoen aan de vastgestelde voorwaarden.
Het wel/niet aanbieden van excuses bleek daarnaast een omstandigheid te zijn
die door civiele rechters wordt genoemd bij de invulling van open normen in
aansprakelijkheidszaken. Hierbij ging het in de meeste gevallen om zaken waarin
werd geprocedeerd over vermeende onrechtmatige uitlatingen of publicaties. Ook
hier kwam het voor dat aangeboden excuses werden gezien als een indicatie dat
een procespartij zich in de toekomst zal onthouden van bepaalde (onrechtmatige)
gedragingen. In andere gevallen werden de door de schadeveroorzaker aangebo‐
den excuses door de rechter gezien als schadebeperkend. Ook viel het op dat de
door de schadeveroorzaker al dan niet aangeboden excuses in sommige gevallen
door de rechter werden meegewogen bij de begroting van de immateriële schade.
Uit de analyse van de civiele rechtspraak blijkt dat excuses door civiele rechters
in sommige gevallen in het voordeel van de partij die ze heeft aangeboden worden
meegewogen. De analyse laat echter ook zien dat dit zeker niet vanzelfsprekend is.
Regelmatig wordt immers geoordeeld dat de aangeboden excuses niet leiden tot
een ander oordeel of dat de excuses de tekortkoming of de onrechtmatige gedra‐
ging niet kunnen wegnemen. Het komt echter ook voor dat de rechter excuses niet
in het voordeel van de aanbieder laat meewegen omdat de excuses naar zijn oor‐
deel te laat zijn aangeboden of niet oprecht voorkomen. De excuses worden in deze
gevallen dus als het ware door rechter getoetst. Anderzijds komt het ook voor dat
het feit dat er geen excuses zijn aangeboden door de civiele rechter wordt mee‐
gewogen als een verzwarende omstandigheid bij de invulling van een open norm.
Ten aanzien van het medisch tuchtrecht blijkt dat excuses een belangrijke rol
kunnen spelen bij de invulling van specifiek twee open normen. Hierbij gaat het in
de eerste plaats om de beoordeling van de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het
handelen van de beroepsbeoefenaar. Het komt regelmatig voor dat het
tuchtcollege in het kader van deze beoordeling het feit dat de beroepsbeoefenaar
excuses heeft aangeboden benoemt als dé omstandigheid of als één van de omstan‐
digheden die met zich meebrengt of meebrengen dat het handelen van de beroeps‐
beoefenaar niet wordt gekwalificeerd als tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dit geldt spe‐
cifiek voor klachten omtrent bejegening, communicatie of organisatorische aspec‐
ten van de zorg.
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Ten tweede kunnen excuses meewegen als een relevante omstandigheid bij de
keuze voor de aan de beroepsbeoefenaar op te leggen maatregel. Er zijn veel voor‐
beelden gevonden van uitspraken waarin het feit dat er excuses waren aangeboden
door de beroepsbeoefenaar wordt meegewogen als een verzachtende omstandig‐
heid bij de keuze van de op te leggen maatregel. Soms leiden aangeboden excuses
tezamen met andere genoemde verzachtende omstandigheden er zelfs toe dat een
minder zware maatregel wordt opgelegd dan in beginsel was geïndiceerd. Het
komt echter ook voor dat de aangeboden excuses tezamen met andere genoemde
verzachtende omstandigheden niet zwaar genoeg wegen om te kunnen besluiten
tot de oplegging van een minder zware maatregel. Verzachtende omstandigheden
(zoals het feit dat door de beroepsbeoefenaar excuses zijn aangeboden) mogen
volgens vaste rechtspraak van het CTG wel meewegen, maar niet doorslaggevend
zijn. Bij de keuze voor de meest passende en geboden maatregel dient de preven‐
tieve effectiviteit van de op te leggen maatregel voorop te staan. Ook blijken er
bepaalde omstandigheden te zijn waarin het tuchtcollege minder waarde lijkt te
hechten aan de door de beroepsbeoefenaar aangeboden excuses. Zo zijn er uit‐
spraken gevonden waarin de door de beroepsbeoefenaar aangeboden excuses niet
worden meegewogen als een verzachtende omstandigheid bij de keuze voor de op
te leggen maatregel, omdat de excuses volgens het tuchtcollege onoprecht over‐
kwamen, niet concreet genoeg waren of te laat waren aangeboden. Daarnaast zijn
er ook uitspraken gevonden waarin het feit dat de beroepsbeoefenaar juist geen
excuses heeft aangeboden wordt meegewogen als een verzwarende omstandigheid
bij de keuze voor een op te leggen maatregel.
Verklaring
Wanneer we de rechtspraak van de twee onderzochte procedures met elkaar ver‐
gelijken, valt op dat er in beide procedures sprake is van een dubbele prikkel: het
aanbieden van excuses wordt beloond, terwijl het niet aanbieden van excuses
wordt afgestraft. In beide procedures komt het daarnaast voor dat de
(tucht)rechter de excuses toetst op hun oprechtheid, tijdigheid of concreetheid.
Deze overeenkomsten kunnen verklaard worden doordat zowel in het civiele recht
als in het medisch tuchtrecht verschillende open normen voorkomen die invulling
behoeven. Het feit dat er wel of juist geen excuses zijn aangeboden door een pro‐
cespartij is kennelijk een omstandigheid die hierbij wordt meegewogen.
8.2.4

Verplichting tot het aanbieden van excuses

Vergelijking
In de medische tuchtrechtspraak komt het regelmatig voor dat klagers in een for‐
meel klachtonderdeel het verwijt opwerpen dat de beroepsbeoefenaar geen, te laat
of onoprechte excuses heeft aangeboden. Uit de geanalyseerde tuchtrechtspraak
blijkt dat een dergelijk klachtenonderdeel onder omstandigheden gegrond kan
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worden verklaard en dat er dus voor beroepsbeoefenaren een verplichting kan
bestaan tot het aanbieden van excuses. De grondslag voor een dergelijke
verplichting wordt gevonden in aanbeveling 8 van de GOMA.
Ten aanzien van de invulling van de verplichting tot het aanbieden van excuses
wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties. In de eerste situatie is er evident
sprake van een fout en dient de beroepsbeoefenaar excuses aan te bieden voor die
fout. In de tweede situatie is er weliswaar sprake van een medisch incident, maar
is (nog) niet duidelijk of er ook sprake is van een fout. In deze laatste situatie rust
op beroepsbeoefenaren de verplichting om excuses aan te bieden voor de gevolgen
van het medisch incident. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe
leiden dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Hierbij dient wel
te worden opgemerkt dat een klachtonderdeel waarin wordt geklaagd over het uit‐
blijven van excuses slechts in een zeer beperkt aantal gevallen gegrond wordt ver‐
klaard.
Er is daarnaast een aantal uitspraken gevonden waarin het tuchtcollege
weliswaar onderkent dat er in het concrete geval een verplichting voor de beroeps‐
beoefenaar bestond om excuses aan te bieden, maar vervolgens oordeelt dat het
niet naleven van deze verplichting geen tuchtrechtelijk verwijt oplevert. Dit was
bijvoorbeeld het geval wanneer de beroepsbeoefenaar alsnog excuses had aangebo‐
den, of wanneer de klager zelf ook een aandeel had gehad in de escalatie van het
conflict. De vraag kan dus worden gesteld of het hier niet gaat om een tandeloze
verplichting.
In de geanalyseerde civiele rechtspraak zijn geen voorbeelden gevonden van
uitspraken waarin wordt geoordeeld dat met het nalaten om excuses aan te bieden
civielrechtelijk onrechtmatig is gehandeld.
Verklaring
In de enige civielrechtelijke uitspraak die is gevonden waarin door de rechter
wordt beoordeeld of er sprake is van een geschonden verplichting tot het aanbie‐
den van excuses, loopt het spaak omdat de eiser volgens de rechter onvoldoende
had gesteld (1) welke rechtsnorm hiermee is geschonden en (2) hoe dit tot schade
heeft geleid.14 Hiermee legt de Rechtbank Amsterdam mijns inziens precies de vin‐
ger op de zere plek. De verklaring waarom het in de civiele rechtspraak lastiger is
om een verplichting tot het aanbieden van excuses aan te nemen vergeleken met de
medische tuchtrechtspraak, moet naar mijn idee namelijk in deze twee aspecten
worden gezocht. Ik licht dit hieronder toe:
1. Verschil ten aanzien van de toepasbare rechtsnorm: Allereerst is het van belang om
voor ogen te houden dat hoewel de eerste tuchtnorm15 lijkt op die van het
14.
15.

Rb. Amsterdam 12 oktober 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6899, waarover paragraaf 5.5.
In gevolge art. 47 lid 1 Wet BIG is een geregistreerde beroepsbeoefenaar onderworpen aan het
tuchtrecht ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die die beroepsbeoefenaar
in die hoedanigheid behoort te betrachten.
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civiele aansprakelijkheidsrecht16 er wel degelijk sprake is van een andere
normstelling.17 Zo benadrukt de Hoge Raad in zijn vaste jurisprudentie dat bij
de beoordeling van de vraag of een tuchtklacht gegrond is andere maatstaven
worden gehanteerd dan bij de beoordeling van civiele aansprakelijkheid.18 De
reden voor dit verschil moet mijns inziens worden gezocht in de verschillende
achterliggende doelstellingen van de procedures.19 Waar het tuchtrecht strekt
tot de behartiging van het algemene maatschappelijk belang dat gediend is met
een goede beroepsuitoefening, is het civiele aansprakelijkheidsrecht gericht op
de behartiging van het individuele belang van de benadeelde, in het bijzonder
de vergoeding van schade.20 Dit verschil komt tot uitdrukking in de rechtsnor‐
men die worden toegepast. Tuchtrechters en civiele rechters kunnen hetzelfde
feitencomplex anders beoordelen. Zo kunnen klachten over bejegening en com‐
municatie in een tuchtprocedure gegrond worden verklaard, maar hoeft dit
nog niet te betekenen dat er ook sprake is van civielrechtelijke aansprakelijk‐
heid.21 Het is dientengevolge dus mogelijk dat de tuchtrechter een klacht over
het uitblijven van excuses gegrond verklaart, terwijl in dezelfde zaak de civiele
rechter oordeelt dat er geen sprake is van civielrechtelijke aansprakelijkheid.
2. Voor de civiele procedure geldt in tegenstelling tot de tuchtprocedure een schadever‐
eiste: De civiele rechter beoordeelt niet alleen of er sprake is van een toereken‐
bare tekortkoming of van onrechtmatig handelen. Bij een bevestigend ant‐
woord op deze vraag dienen dan nog de overige vereisten voor civielrechte‐
lijke aansprakelijkheid te worden getoetst. Een belangrijk vereiste is of er daad‐
werkelijk voor vergoeding in aanmerking komende schade is geleden in de zin
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Ingevolge art. 7:453 BW moet de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
hulpverlener in acht nemen en moet zijn handelen in overeenstemming met de professionele stan‐
daard.
De verschillen in de beoordelingsmaatstaven dienen echter ook niet te worden overschat. Hoewel
de tuchtprocedure niet als doel heeft civielrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen (HR
15 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2197, NJ 1997/151), worden de tuchtrechtelijke en civiel‐
rechtelijke normen in de praktijk wel vaak op dezelfde manier ingevuld. Dit wordt geïllustreerd
door de rechtspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat de rechter bij de civielrechtelijke beoor‐
deling van het medisch handelen van een arts zijn oordeel zodanig dient te motiveren dat dit, ook
in het licht van de afwijkende beoordeling van de tuchtrechter, voldoende begrijpelijk is (HR
12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1532, NJ 2003/151, m.nt. F.C.B. van Wijmen (Telfout)).
Zie HR 10 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0690, r.o. 3.3, NJ 2003/537, m.nt. W.M. Kleijn (Por‐
tielje/notarissen) en HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080, NJ 2008/528 (La Vie d’or). Zie
over de verschillen in normstelling tussen de medische tuchtprocedure en de civiele procedure
o.a. Smeehuijzen 2009, Uhlenbroek & Mooibroek 2013, Hendriksen & Rammeloo 2008 en Wijne
2015.
Zo constateren ook Uhlenbroek & Mooibroek 2013, p. 2017.
Zie paragraaf 1.4 over de doelen van de procedures.
Hendriksen & Rammeloo 2008 wijzen op Rb. Zutphen 2 april 2008, ECLI:NL:RBZUT:
2008:BD3641. Een makelaar had in een tegen hem aangespannen tuchtprocedure de maatregel
van waarschuwing opgelegd gekregen. In de onderhavige zaak oordeelt de rechter dat er
weliswaar niet fatsoenlijk was gehandeld maar dat er daarmee nog geen zorgplicht was geschon‐
den (zie r.o. 4.2).

8 Jurisprudentieonderzoek: vergelijking en conclusie

235

van art. 6:162 BW.22 Het schadevereiste is dan ook een tweede hobbel voor het
aannemen van een verplichting tot het aanbieden van excuses in de civiele
procedure. Indien immers al kan worden gesteld dat met het nalaten om excu‐
ses aan te bieden een civielrechtelijke norm is geschonden, dan moet
vervolgens nog blijken welke schade als gevolg van deze normschending is
geleden.23
Het voorgaande sluit mijns inziens niet uit dat uit het civiele recht toch een rechts‐
plicht tot het aanbieden van excuses kan voortvloeien. In de literatuur wordt
immers gewezen op verschillende manieren waarop een dergelijke rechtsplicht
kan worden geconstrueerd (zie paragraaf 3.6.1). In het bijzonder wordt erop gewe‐
zen dat een rechtsplicht tot het aanbieden van excuses zou kunnen voortvloeien uit
een gedragscode waarin de verplichting om excuses aan te bieden is neergelegd.
Dergelijke gedragscodes kunnen invulling geven aan open normen (bijvoorbeeld
de maatschappelijke betamelijkheid van art. 6:162 BW) of aan een tussen partijen
tot stand gekomen (geneeskundige behandel)overeenkomst. Het niet naleven van
een gedragscode zou dientengevolge een onrechtmatige daad of een wanprestatie
kunnen opleveren. Aanbeveling 8 van de GOMA zou op deze manier niet alleen
een tuchtrechtelijke maar ook een civielrechtelijke verplichting kunnen meebren‐
gen om excuses aan te bieden bij een medische fout. Uitspraken waarin een der‐
gelijke verplichting wordt aangenomen zijn echter in de jurisprudentieanalyse niet
naar boven gekomen. Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit dat er rela‐
tief weinig medische aansprakelijkheidszaken worden voorgelegd aan de civiele
rechter.
8.2.5

Obiter dictum over het aanbieden van excuses

Vergelijking
Er is een aantal uitspraken gevonden waarin een obiter dictum (overweging ten
overvloede) is opgenomen dat (onder meer) is gewijd aan excuses. In de tucht‐
rechtelijke uitspraken waarin hiervan sprake was werd de opgeworpen klacht
ongegrond verklaard. De obiter dicta werden vervolgens gebruikt om erop te wij‐
zen dat het (ook in gevallen waarin geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen) van belang is dat beroepsbeoefenaren empathie tonen en een tuchtpro‐
cedure ook zinvol kan zijn als daarmee wordt bereikt dat er excuses worden aan‐
geboden. In de gevonden civielrechtelijke uitspraak werd in het obiter dictum aan‐
22.
23.

Zelfs een verklaring voor recht dat de beroepsbeoefenaar tekort is geschoten kan enkel worden
gevorderd wanneer “de mogelijkheid van schade aannemelijk is”, HR 27 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:760, NJ 2016/77, m.nt. J.B.M. Vranken (AIG/X.).
Overigens zou deze hobbel kunnen worden omzeild door het instellen van een gebodsactie op
grond van art. 3:296 BW (zie hierover paragraaf 3.6.1 en 11.3.1). Deze grondslag stelt immers geen
schadevereiste.
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geven dat de in het gelijkgestelde partij zich door de uitspraak niet hoeft te laten
weerhouden alsnog zijn welgemeende excuses aan te bieden. Ondanks dat de
vordering van deze partij was toegewezen, werd hij door de rechtbank toch gezien
als de veroorzaker van het tussen partijen gerezen conflict.
Verklaring
Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat het slechts in enkele uitspraken voorkomt
dat een (tucht)rechter zich in een overweging ten overvloede uitlaat over excuses.
Desalniettemin laten deze uitspraken zien hoe (tucht)rechters op een creatieve
manier het aanbieden van excuses kunnen stimuleren. Het geeft een mooie illus‐
tratie van hoe een rechter verder kan kijken dan het juridische geschil en een
poging kan doen om ook het achterliggende conflict te adresseren.24 Ten aanzien
van zowel de civiele procedure als de tuchtprocedure is toenemende aandacht
voor het belang van definitieve geschiloplossing.25 Dit kan verklaren waarom voor
beide procedures uitspraken zijn gevonden waarin dergelijke overwegingen zijn
opgenomen. Wel dient te worden opgemerkt dat dit soort overwegingen heel wei‐
nig voorkwamen en dus niet representatief kunnen worden geacht voor de civieleen medische tuchtrechtspraak in zijn algemeenheid. Daarnaast is het maar de
vraag in hoeverre een dergelijke overweging effectief is, aangezien deze de partijen
pas bereikt helemaal aan het einde van hun rechtsstrijd. In die zin zou het voor‐
keur verdienen om partijen in een eerder stadium te stimuleren om excuses aan te
bieden (bijvoorbeeld tijdens de zitting, waarover paragraaf 10.2.5).
8.2.6

Gevorderde excuses

Vergelijking
Met het analyseren van de civiele rechtspraak is een groot aantal uitspraken gevon‐
den waarin het aanbieden van excuses werd gevorderd (175 uitspraken). Een der‐
gelijke vordering blijkt, in de gevallen waarin de rechter toekomt aan een inhoude‐
lijk oordeel, meestal te worden afgewezen. De belangrijkste redenen die daarvoor
worden aangevoerd zijn (1) dat excuses uitingen van persoonlijke gevoelens zijn en
daarom niet kunnen worden afgedwongen, (2) dat afgedwongen excuses niet
effectief zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen waarde hebben, niet oprecht of niet zin‐
24.
25.

Hetgeen aansluit bij de door de Raad voor de Rechtspraak nagestreefde maatschappelijke effec‐
tieve rechtspraak (zie hierover het jaarplan van de Raad voor de Rechtspraak paragraaf 3.3).
Ten aanzien van de civiele procedure zie o.a. Coenraad & Ingelse 2017. Ten aanzien van het klach‐
tenstelsel in de gezondheidszorg geldt dat steeds meer wordt onderkend dat klachten vaak niet in
de juiste procedure terechtkomen (zie o.a. Leenen e.a. 2017, p. 574), en dat er dientengevolge geen
definitieve geschiloplossing wordt bereikt. Met de recente wijziging van de Wet BIG is om die
reden een klachtenfunctionaris geïntroduceerd die de verwachtingen van klagers kan managen
(art. 55a Wet BIG). Voorts wordt het mondeling vooronderzoek steeds vaker gebruikt als een
mogelijkheid om partijen dichter bij elkaar te brengen. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat de
klager zijn klacht intrekt (al dan niet als onderdeel van een minnelijke regeling) (Leenen e.a. 2017,
p. 588).
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vol zijn, (3) dat het opleggen van excuses in strijd is met de vrijheid van menings‐
uiting en (4) dat een juridische grondslag waarop een vordering tot het aanbieden
van excuses kan worden toegewezen ontbreekt. In de literatuur zijn deze argumen‐
ten reeds kritisch beoordeeld.26
In de gevallen waarin een vordering tot het aanbieden van excuses wel wordt
toegewezen bleken de toegewezen excuses over het algemeen onpersoonlijk van
aard te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de toegewezen excuses publiekelijk die‐
nen te worden aangeboden of dienen te worden verstuurd aan een bepaalde groep
van personen. Gevorderde persoonlijke excuses, waarbij de excuses enkel dienen te
worden ontvangen door degene die ze vordert en/of diens familieleden, zijn in
geen geval toegewezen. Daarnaast bleken de toegewezen excuses in hun formule‐
ring steeds extern gericht (de gevraagde excuses worden niet aangeboden aan
degene die de excuses vordert, maar aan een ander persoon, groep personen of aan
het gehele publiek). Dit lijkt erop te duiden dat een persoonlijke vordering tot het
aanbieden van excuses sneller wordt afgewezen dan een vordering tot het aanbie‐
den van excuses die meer zakelijk is ingestoken.
In de geanalyseerde tuchtrechtspraak is slechts één zaak gevonden waarin door
de klager excuses van de beroepsbeoefenaar werden gevorderd. Het tuchtcollege is
er duidelijk over dat het een dergelijke vordering niet kan toewijzen. Het aanbie‐
den van excuses is immers geen maatregel die op grond van de Wet BIG kan
worden opgelegd.
Verklaring
Het jurisprudentieonderzoek maakt duidelijk dat de tuchtprocedure geen geschikt
instrument is om excuses af te dwingen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de
tuchtrechtspraak waarbij het immers primair gaat om kwaliteitswaarborging
binnen de beroepsgroep.27 De wensen en behoeften van de klager staan hierbij niet
voorop. Het tuchtrecht is zo ingericht dat er klachten worden beoordeeld over het
handelen van beroepsbeoefenaren. Het tuchtcollege kan geen uitspraken doen over
ingestelde (geld)vorderingen en kan gevorderde excuses dus ook niet toewijzen.
Het aanbieden van excuses behoort daarnaast niet tot de maatregelen die op grond
van de Wet BIG kunnen worden opgelegd.

8.3

De verschillende manieren waarop excuses een rol spelen:
belemmerend of bevorderend?

Ten behoeve van het jurisprudentieonderzoek zijn in totaal bijna vierduizend uit‐
spraken geanalyseerd en vervolgens gecategoriseerd. Wanneer we de grote lijnen
van de uitkomsten van de jurisprudentieanalyse bezien dan blijkt dat de verschil‐

26.
27.

Zie hierover uitgebreid paragraaf 3.6.2.
Zie paragraaf 1.4.
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lende manieren waarop excuses een rol spelen in de rechtspraak, kunnen worden
ondergebracht in zes overkoepelende categorieën. Afhankelijk van de mate waarin
en de wijze waarop in een procedure invulling wordt gegeven aan deze catego‐
rieën kan het aanbieden van excuses worden belemmerd of juist worden bevor‐
derd:
1. Aangeboden excuses kunnen wel/niet worden gebruikt om bepaalde feiten
vast te stellen (excuses als bewijsmiddel).
2. Aangeboden excuses kunnen wel/geen erkenning van (tuchtrechtelijke) aan‐
sprakelijkheid inhouden.
3. Excuses kunnen wel/niet worden meegewogen bij de invulling van een open
norm.
a. Aangeboden excuses kunnen wel/niet worden meegewogen als een ver‐
zachtende omstandigheid bij de invulling van een open norm.
b. Het uitblijven van excuses kan wel/niet worden meegewogen als een ver‐
zwarende omstandigheid bij de invulling van een open norm.
4. Er kan wel/geen verplichting tot het aanbieden van excuses worden aange‐
nomen.
5. Het aanbieden van excuses kan wel/niet worden gestimuleerd in een obiter
dictum.
6. Een vordering tot het aanbieden van excuses kan wel/niet worden toege‐
wezen.
Figuur 9 laat zien dat de verschillende manieren waarop excuses een rol spelen in
het oordeel van de rechter belemmerend of juist bevorderend kunnen zijn voor de
bereidheid van een procespartij om excuses aan te bieden.
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Samenvattend schema van de uitkomsten van het jurisprudentie‐
onderzoek

In figuur 10 worden deze inzichten toegepast op de twee onderzochte procedures.
Het laat zien of de procedures ten aanzien van de verschillende deelonderwerpen
excuses bevorderend of belemmerend zijn. Het voordeel van een dergelijk over‐
zicht is dat in één oogopslag duidelijk wordt hoe in de twee procedures in grote
lijnen met excuses wordt omgegaan. De beperking van dit overzicht is dat belang‐
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rijke nuances niet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Zo blijkt uit de juris‐
prudentieanalyse weliswaar dat in de civiele rechtspraak excuses een erkenning
van aansprakelijkheid kunnen impliceren, maar blijkt tegelijkertijd dat hiervan
slechts in zeer zeldzame gevallen en onder zeer bijzondere omstandigheden sprake
is. Als we echter kijken naar de grote lijnen dan lijkt het zo te zijn dat de tuchtpro‐
cedure ‘excuses vriendelijker’ is vergeleken met de civiele procedure.
Figuur 10

Overzicht van de ‘excuses vriendelijkheid’ van de onderzochte procedures

De wijze waarop excuses een rol kunnen spelen in de rechtspraak:

Civiele
rechtspraak

Tuchtrechtspraak

1.

Aangeboden excuses kunnen wel/niet worden gebruikt om
bepaalde feiten vast te stellen

wel

wel

2.

Aangeboden excuses kunnen wel/geen erkenning van
(tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid inhouden

wel

geen

3.

Excuses kunnen wel/niet worden meegewogen bij de invulling
van een open norm:
a.

Aangeboden excuses kunnen wel/niet worden meegewogen als een verzachtende omstandigheid bij de
invulling van een open norm

wel

wel

b.

Het uitblijven van excuses kan wel/niet worden meegewogen als een verzwarende omstandigheid bij de
invulling van een open norm

wel

wel

geen

wel

5. Het aanbieden van excuses kan wel/niet worden gestimuleerd
ineen obiter dictum

wel

wel

6. Het aanbieden van excuses kan wel/niet worden gestimuleerd
in een obiter dictum

wel/niet

niet

4.

8.4

Er kan wel/geen verplichting tot het aanbieden van excuses
worden aangenomen

Betekenis voor het vervolg van het onderzoek

De onderzoeksresultaten werpen verschillende vragen op voor het vervolg van het
onderzoek. De medische tuchtprocedure blijkt relatief ‘excuses vriendelijk’ vergele‐
ken met de civiele procedure. Dat zou betekenen dat als we alleen kijken naar de
invloed die excuses heeft op het oordeel van de tuchtrechter, er voor beroeps‐
beoefenaren weinig drempels zouden moeten zijn om excuses aan te bieden. Ster‐
ker nog dit zou zelfs eerder in hun voordeel kunnen uitpakken. De verwachting is
dan ook dat excuses in tuchtprocedures regelmatig aan bod zullen komen. Daar‐
naast verwacht ik dat dit vaker gebeurt in vergelijking met civiele procedures
waarin er meer juridische drempels lijken te bestaan voor het aanbieden van excu‐
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ses of waarin in ieder geval meer onduidelijkheid bestaat over de mogelijke
invloed van excuses op het oordeel van de rechter. Verder is het interessant om te
bekijken of beroepsbeoefenaren die betrokken zijn geraakt in een tuchtprocedure
alsnog drempels ervaren voor het aanbieden van excuses. Indien dat het geval is
dan heeft dat waarschijnlijk met andere factoren te maken.

9

9.1

Observatieonderzoek en interviewstudie:
doel en methode

Inleiding

In dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk beschrijf ik het observatieonderzoek en
de interviewstudie die ik heb verricht. De uitkomsten van deze studies vormen de
input voor het beantwoorden van de vierde deelvraag van mijn onderzoek:
In hoeverre vinden de bevindingen uit het literatuuronderzoek en het jurisprudentie‐
onderzoek weerslag in de praktijk en welke andere kenmerken van de civiele procedure en de
medische tuchtprocedure belemmeren of bevorderen het aanbieden van excuses?
In het onderhavige hoofdstuk richt ik mij enkel op het onderzoekproces. Er wordt
een toelichting geven op de gekozen onderzoeksmethoden en de werkwijze die ik
heb gehanteerd bij de uitvoer van deze methoden. In paragraaf 9.2 leg ik allereerst
uit waarom ik heb gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden. Vervolgens
bespreek ik in paragraaf 9.3 het doel van het oberservatieonderzoek en de inter‐
viewstudie. In de daaropvolgende paragrafen sta ik vervolgens stil bij de selectie
van de gevallen (paragraaf 9.4), de uitvoering van de dataverzameling (paragraaf
9.5), de omvang van de steekproef (paragraaf 9.6) en de analyse van de data (para‐
graaf 9.7).

9.2

De keuze voor kwalitatief onderzoek

In dit onderzoeksproject is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode.
Deze keuze sluit aan op het exploratieve karakter van de onderzoeksvraag.1 Kwali‐
tatief onderzoek is immers bij uitstek geschikt om een onbegonnen onderzoekster‐
rein te verkennen. De kwalitatieve onderzoeksmethode biedt ruimte om andere
factoren te ontdekken die het aanbieden van excuses in een juridische procedure
bevorderen of belemmeren, die niet naar voren zijn gekomen in het literatuur- of

1.

Zie over de kenmerken en functies van kwalitatief onderzoek Ritchie e.a. 2014, hoofdstukken 1 en
2.
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jurisprudentieonderzoek. Het ontdekken van dit soort factoren biedt mogelijk‐
heden voor de ontwikkeling van nieuwe verklaringen en theorieën.
Ten tweede maakt kwalitatief onderzoek het mogelijk om het onderzoekspro‐
bleem diepgaand te analyseren. Een dergelijke aanpak is in het onderhavige onder‐
zoek noodzakelijk aangezien de keuze om wel/geen excuses aan te bieden zeer
complex is en van tal van factoren en mechanismen kan afhangen. Een belangrijk
kenmerk van kwalitatief onderzoek is immers dat de nadruk wordt gelegd op de
betekenissen, ervaringen en gezichtspunten van de betrokkenen.
Hoewel het onderzoek overwegend exploratief van aard is, is er op basis van
het literatuur- en jurisprudentieonderzoek wel gereflecteerd op mogelijke factoren
die die het aanbieden van excuses kunnen bevorderen dan wel belemmeren (zie
bijlage 4). Op dit punt is het onderzoek naast explorerend ook toetsend.2

9.3

Doel

Het doel van het observatieonderzoek en de interviewstudie is tweeledig. Op de
eerste plaats is het doel om te bekijken of de inzichten die voortvloeien uit het lite‐
ratuur- en jurisprudentieonderzoek ook weerslag vinden in de praktijk. De wijze
waarop excuses meewegen in de uitkomst van de procedure wordt in de literatuur
genoemd als een belangrijke factor die de bereidheid om excuses aan te bieden kan
beïnvloeden. Binnen de civiele procedure en medische tuchtrechtprocedure dienen
(tucht)rechters verschillende beslissingen te nemen en deze beslissingen kunnen
elk op een verschillende wijze worden beïnvloed door het aanbieden van excuses.
In de vorige hoofdstukken (hoofdstukken 4 t/m 8) heb ik aan de hand van een
jurisprudentieanalyse een gestructureerde uiteenzetting gegeven van de wijze
waarop excuses de uitkomsten in deze procedures kunnen beïnvloeden. Ik conclu‐
deerde dat er zes modaliteiten kunnen worden onderscheiden in de wijze waarop
excuses een rol spelen in het oordeel van de civiele of tuchtrechter. Afhankelijk van
hoe de (tucht)rechter invulling geeft aan deze modaliteiten kan het voor de aanbie‐
der negatieve of juist positieve juridische consequenties hebben om excuses aan te
bieden. Op basis van een vergelijking van de twee procedures constateerde ik dat
de tuchtprocedure ‘excuses vriendelijker’ is vergeleken met de civiele procedure.
Door middel van het oberservatieonderzoek en de interviewstudie wordt bekeken
of dit beeld, dat voortvloeit uit de jurisprudentieanalyse, weerslag vindt in de
praktijk. Meer concreet: er wordt bekeken of excuses tijdens medische tuchtzittin‐
gen inderdaad vaker aan bod komen, vergeleken met civiele zittingen.
Het tweede doel is om te bekijken of er andere omstandigheden zijn, die niet
naar voren zijn gekomen in het literatuur- of jurisprudentieonderzoek, die het aan‐
bieden van excuses bevorderen of belemmeren. Het betreft hier een onbegonnen
onderzoeksterrein, hetgeen meebrengt dat het onderzoek in grote mate exploratief
2.

Zie over toetsend en exploratief kwalitatief onderzoek Miles, Huberman & Saldaña 2013, p. 16-17.
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van aard is (zie paragraaf 9.2). Wel heb ik voordat ik het onderzoek ging uitvoeren
op basis van mijn onderzoeksvragen gereflecteerd op factoren die het aanbieden
van excuses kunnen bevorderen dan wel belemmeren (zie bijlage 4). Met deze
inventarisatie van mogelijke factoren heb ik een brede waaier aan meetinstrumen‐
ten op kunnen stellen, waarmee ik de geselecteerde casus uitgebreid in kaart heb
kunnen brengen op relevant geachte kenmerken.

9.4

Selectie van gevallen

De populatie die onderwerp is van dit onderzoek kan worden gekwalificeerd als
personen die schade hebben veroorzaakt jegens een ander persoon, kort aangeduid
als schadeveroorzakers. Deze onderzoekspopulatie is verder afgebakend door spe‐
cifiek te kijken naar de medische context.3 Meer concreet kan de onderzoekspopu‐
latie dus worden gekwalificeerd als zorgverleners die schade hebben veroorzaakt
jegens een patiënt. Binnen deze onderzoekspopulatie ben ik specifiek geïnteres‐
seerd in de bereidheid van aangesproken zorgverleners om wel/geen excuses aan
te bieden aan de patiënt in juridische procedures met verschillende karakteristie‐
ken. Om die reden is het van belang dat de steekproef dusdanig wordt samenge‐
steld dat er onderzoekseenheden worden geselecteerd die betrokken zijn bij juridi‐
sche procedures die variëren in karakteristieken zodat we in het onderzoek uitein‐
delijk kunnen ontdekken onder welke omstandigheden wel en niet excuses zijn
aangeboden. De procedure bij de civiele rechter en de medische tuchtrechtproce‐
dure verschillen op een aantal, voor dit onderzoek cruciale, punten van elkaar.
Door cases te selecteren binnen deze twee procedures wordt gewaarborgd dat de
verschillende verschijningsvormingen van karakteristieken van juridische proce‐
dures binnen de te onderzoeken groep aan bod komen.4 Daarnaast is het van
belang dat bij de twee procedures dezelfde type zaken aanhangig kunnen worden
gemaakt, namelijk zaken waarin klachten over het zorgproces worden geuit. Dit
brengt mee dat de geselecteerde zaken goed met elkaar kunnen worden vergele‐
ken.
In de civiele procedure wordt doorgaans door de eisende partij een vordering
tot het betalen van schadevergoeding ingesteld. Dit is een duidelijke indicatie dat
er daadwerkelijk schade is geleden door de benadeelde.5 In de tuchtprocedures
neemt de vraag of de klager schade heeft geleden een minder prominente plaats in.
Het tuchtcollege heeft immers niet de bevoegdheid om de aangeklaagde beroeps‐
beoefenaar te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Deze proce‐
dure biedt dan ook meer ruimte om ook andere type klachten te behandelen zoals
3.
4.
5.

Zie hierover paragraaf 1.5.
Dit is van belang in het kader van het vereiste van ‘symbolic representation’. Zie hierover Ritchie
e.a. 2014, p. 116-117.
Vast staat dit echter niet. Uiteindelijk is het aan de rechter om hier een definitief oordeel over te
vellen.
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klachten over (tekortschietende) bejegening of gebrekkige voorlichting aan
patiënten.6 Om de vergelijkbaarheid te waarborgen, geldt als uitgangspunt dat
binnen de gekozen procedures cases worden geselecteerd waar schade is geleden.
Hierbij wordt uitgegaan van het perspectief van de benadeelde ofwel de eisende
partij in de procedure. Er worden gevallen geselecteerd waarbij uit de vordering of
klacht van de eisende partij blijkt dat deze stelt dat er schade is geleden als gevolg
van het handelen of nalaten van de zorgverlener. Op deze manier wordt gewaar‐
borgd dat bij de verschillende procedures zo veel mogelijk dezelfde type zaken
worden geselecteerd.

9.5

Uitvoering dataverzameling

De dataverzameling heeft plaatsgevonden door het observeren van zittingen (para‐
graaf 9.5.1) en het houden van diepte-interviews met de aangesproken zorgverle‐
ners (paragraaf 9.5.2). De observatie van de zittingen en het afnemen van
interviews zijn door mijzelf uitgevoerd, waarbij ik werd geassisteerd door een
onderzoeksassistent. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn goedgekeurd door
Ethische Toetsingscommissie (ETC) van de School of Social and Behavioral Scien‐
ces van Tilburg University. Aan alle participanten is geheimhouding en anonimi‐
teit beloofd. Gegevens uit beide onderzoeken zijn niet te herleiden tot individuele
zaken.
9.5.1

Studie 1: Observatie van zittingen

De dataverzameling heeft allereerst plaatsgevonden door het observeren van
mondelinge behandelingen binnen de betreffende procedures. Voor het observeren
van de zittingen is toestemming gevraagd aan de betreffende organisaties: de Raad
voor de Rechtspraak en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De data en
globale inhoudsindicatie van de mondelinge behandelingen van de Tuchtcolleges
voor de Gezondheidszorg zijn online raadpleegbaar.7 Het bijwonen van deze zit‐
tingen kon dus zelf worden ingepland. Om de representativiteit te vergroten zijn
er zittingen bijgewoond bij drie verschillende tuchtcolleges (RTG Amsterdam, RTG
Den Haag en RTG Eindhoven). Ten aanzien van de civiele procedure heeft een
aantal rechtbanken doorgegeven wanneer er een geschikte zaak (medische aan‐
sprakelijkheidszaak) ingepland stond voor een mondelinge behandeling. Er bleek
echter dat maar weinig zaken konden worden aangedragen omdat dergelijke
zaken niet vaak voorkomen. Ook bleek het organisatorisch lastig om mij van
geschikte zaken op de hoogte te stellen. Om die reden heb ik daarnaast verschil‐
lende advocatenkantoren benaderd die zorgverleners of zorginstellingen bijstaan
6.
7.

Zie over de verschillende klachtencategorieën Sluijs e.a. 2004, p. 19-20 en Leenen e.a. 2017, p. 574.
Zie hiervoor de site van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg onder ‘Binnenkort te behande‐
len’.
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in civiele procedures. Eén van deze kantoren bleek bereid mij een aantal malen
mee te nemen naar een relevante civiele mondelinge behandeling. Ook hier zijn
zoveel mogelijk zittingen bijgewoond bij verschillende rechtbanken (Rechtbank
Amsterdam, Rechtbank Limburg, Rechtbank Midden-Nederland, Rechtbank
Noord-Nederland, Rechtbank Rotterdam).
Bij het observeren van de zittingen is gebruik gemaakt van een observatie‐
schema (bijlage 5). Het observatieschema omvat vier onderdelen:
1. Het eerste onderdeel van het observatieschema biedt ruimte om verschillende
algemene gegevens te noteren.
2. Onderdeel twee van het observatieschema heeft vervolgens betrekking op de
zittingspraktijk. Hiermee wordt in de eerste plaats in kaart gebracht hoe de
mondelinge behandeling globaal verloopt. Bij het opstellen van dit gedeelte
van het observatieformulier is inspiratie ontleend aan eerder onderzoek naar
het verloop van de mondelinge behandeling in de civiele procedure.8 Het
onderdeel van de zittingspraktijk dat meer gedetailleerd wordt geobserveerd is
de mate waarin er tijdens de zitting aandacht wordt besteed aan de (achterlig‐
gende) belangen van de procespartijen. Dit is namelijk een onderdeel dat expli‐
ciet terugkomt in de omschreven theoretische verwachtingen (zie bijlage 4). Bij
het opstellen van dit gedeelte van het observatieformulier is inspiratie ontleend
aan verschillende methoden waarvan in de literatuur wordt gesteld dat deze
door rechters worden toegepast bij het achterhalen van de (immateriële) belan‐
gen van procespartijen.9 Voor het definiëren van het begrip belang heb ik, in
navolging van Van Doorn, aansluiting gezocht bij een omschrijving die voort‐
vloeit uit de moderne onderhandelingstheorie.10 Hierin worden belangen
omschreven als werkelijke zorgen, wensen en behoeften die schuil gaan achter
ingenomen posities, standpunten en rechten van onderhandelende (con‐
flict)partijen.11
3. Het derde onderdeel van het observatieschema ziet op de rol van excuses tij‐
dens de mondelinge behandeling. Hiermee wordt in kaart gebracht of er tij‐
dens de zitting excuses worden aangeboden, verzocht dan wel op een andere
wijze ter sprake komen. Onder excuses versta ik uitingen die één of meerdere
van de in paragraaf 2.2 omschreven elementen bevatten.
8.

9.
10.

11.

Zie Van der Linden 2010 waarin de zittingspraktijk van de comparitie na antwoord uitgebreid in
kaart is gebracht. Zie voorts over het verloop van de comparitie na antwoord: Verschoof 2004;
Ippel & Heeger-Hertter 2007; De Groot 2012; Verschoof 2013. Zie voor een observatieonderzoek
naar de comparitie praktijk bij kantonzaken Marseille e.a. 2014.
O.a de pilotstudies ‘conflictoplossing op maat’, Coachmatrix en GOO-behandeling. Zie Verschoof
2013 voor een overzicht.
Van Doorn verricht onderzoek naar de belangen en behoeften van benadeelden in verschillende
civielrechtelijke contexten (zie bijvoorbeeld Van Doorn 2016 over de behoeften, verwachtingen en
ervaringen van DSB-gedupeerden met een collectieve afwikkeling van hun schade). Het begrip
belangen wordt in de literatuur ook op andere manieren gedefinieerd. Zie voor een overzicht
Emaus 2007.
Zie hierover Van Zeeland, Kaminga & Barendrecht 2003.
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4. Onderdeel vier ziet op de mate van conflictescalatie tussen partijen. Deze
wordt getracht objectief vast te stellen op basis van de kenmerken van escalatie
zoals weergegeven door Pruitt & Kim.12 Deze kenmerken zijn vertaald naar
manieren waarop conflictescalatie zich tijdens de zitting kan openbaren
(bijvoorbeeld: partijen onderbreken elkaar, reageren geërgerd op elkaar, maken
elkaar zwart jegens de rechter/het tuchtcollege).
9.5.2

Studie 2: Interviews met schadeveroorzakers

Naast het observeren van zittingen zijn er interviews afgenomen met zorgverleners
die betrokken zijn geraakt bij een civiele procedure of een tuchtprocedure. De
zorgverleners werden benaderd middels hun procesvertegenwoordiger. In eerste
instantie werden enkel de zorgverleners benaderd die betrokken waren bij de
zaken waarvan de mondelinge behandeling werd bijgewoond. Toen echter bleek
dat de meeste artsen niet bereid waren om mee te werken aan een interviewstudie
zijn ook andere zorgverleners benaderd. Hiervoor heb ik contact gezocht met ver‐
schillende advocatenkantoren die zorgverleners bijstaan in civiele of medische
tuchtprocedures. Drie verschillende advocatenkantoren hebben mij vervolgens in
contact kunnen brengen met zorgverleners die bereid waren om deel te nemen aan
de interviewstudie.
Zorgverleners die aangaven te willen meewerken aan het onderzoek ontvingen
een informatiebrief waarin onder meer wordt uitgelegd wat het doel van het
onderzoek is en hetgeen van de participanten wordt verwacht. Voorafgaand aan
het interview heb ik steeds de belangrijkste punten uit de informatiebrief
besproken. Vervolgens verzocht ik de participanten om het ‘informed consent’ for‐
mulier in te vullen. De interviews begonnen met een korte inleiding over het
onderzoek en een inventarisatie van een aantal persoonlijke en sociaal-demografi‐
sche gegevens. De interviews werden met toestemming van de deelnemers opge‐
nomen, onder vermelding van het feit dat er vertrouwelijk met de informatie zou
worden omgegaan en dat de deelnemers anoniem zouden blijven. De geluidsopna‐
mes zijn vervolgens uitgewerkt tot transcripten. Aan het eind van het interview
ontvingen de participanten een kleine attentie, een ondertekend exemplaar van het
‘informed consent’ formulier en een debriefing.13
Kenmerkend voor een semi-gestructureerd interview is dat de vragen en ant‐
woorden tevoren niet vastliggen, maar de onderwerpen waarover bevraagd zal
worden wel. De tevoren vastgestelde onderwerpen worden door middel van een
open beginvraag en doorvragen uitgediept. Voor dit onderzoek is een passend
interviewschema ontwikkeld (zie bijlage 6). De onderwerpen die aan bod komen
12.
13.

Pruitt & Kim 2004. Zie ook paragraaf 2.5 waarin deze kenmerken worden besproken.
De debriefing bestond uit een brief waarin de deelnemer werd bedankt voor de deelname aan het
onderzoek en waarin mede de contactinformatie van de onderzoeker waren terug te vinden.
Voorts ontvingen deelnemers een kleine attentie.
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tijdens het interview zijn vastgesteld aan de hand van de theoretische verwachtin‐
gen over welke (juridische) beweegredenen een rol kunnen spelen bij de keuze van
de schadeveroorzaker om wel/geen excuses aan te bieden (zie bijlage 4). Voor het
in kaart brengen van de door de schadeveroorzaker gepercipieerde conflictescala‐
tie is een visueel hulpmiddel gebruikt waarbij aan deelnemers werd gevraagd op
een schaal van 1 tot 6 aan te geven in hoeverre zij het conflict geëscaleerd achtten
tijdens en voorafgaand aan de procedure. Op de schaal is bij elk cijfer een omschrij‐
ving aangegeven van de fase van escalatie. Deze omschrijvingen zijn gebaseerd op
de escalatieladder van Glasl14 waarbij de negen omschreven stappen zijn samenge‐
vat in zes omschrijvingen:
1. Het is nog mogelijk om rustig met elkaar te praten en afspraken te maken.
2. Communicatie met elkaar verandert in ruzie en de emoties lopen hoog op.
3. Er zijn derden betrokken bij de communicatie waarbij we elkaar zwart maken.
4. Communicatie verloopt enkel nog door het uiten van dreigementen.
5. Communicatie is niet meer mogelijk en er is geen bereidheid om er samen uit
te komen.
6. We zien elkaar als vijanden en de situatie loopt uit de hand.

9.6

Omvang van de steekproef

Voor de precieze omvang van een steekproef bij kwalitatief onderzoek bestaan
geen specifieke richtlijnen.15 De omvang van de steekproef dient beredeneerd te
worden waarbij het moment van verzadiging een cruciale rol speelt. Hiervan is
sprake wanneer dataverzameling bij nieuwe eenheden geen nieuwe informatie
meer oplevert.16 Dit betekent dat er geen nieuwe cases meer zullen worden gese‐
lecteerd op het moment dat duidelijk wordt dat nieuwe geobserveerde zittingen en
afgenomen interviews enkel nog reeds gevonden patronen bevestigen en geen
nieuwe inzichten meer opleveren. Wanneer dit moment van verzadiging optreedt
is op voorhand lastig te voorspellen aangezien dit afhangt van tal van factoren,
zoals de complexiteit van het onderwerp en de mate van heterogeniteit van de
populatie.17
Ten aanzien van de zittingsobservaties werd na het bijwonen van negentien zit‐
tingen geen nieuwe inzichten opgedaan. Hoewel er sprake is van een relatief kleine
steekproef was er mijns inziens op dit punt toch sprake van verzadiging. Dit kan
worden verklaard doordat het gaat om een relatief specifiek onderwerp, de onder‐

14.
15.
16.
17.

Glasl 2015.
Baker & Edwards 2012.
Bertaux 1981, p. 37; Guest e.a. 2006; Mason 2010 en Morse 1995.
Ritchie e.a., p. 117-118.
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zoekspopulatie homogeen van aard is en de meetinstrumenten grotendeels zijn
gebaseerd op eerder onderzoek.18
Ten aanzien van de interviewstudie zijn er in totaal tien interviews afgenomen,
waarvan slechts één met een zorgverlener die betrokken was geraakt bij een civiele
procedure. Met name ten aanzien van deze laatste categorie is dus geen verzadi‐
ging bereikt. Op verschillende manieren is geprobeerd om de participatiegraad te
verhogen. Zo zijn verschillende Nederlandse advocatenkantoren benaderd die op
hun website aangeven dat zij zorginstellingen of zorgverleners bijstaan in civiele
procedures.19 Daarnaast zijn verschillende juristen benaderd die werkzaam zijn in
ziekenhuizen. Ook is aan rechters gevraagd om aan het eind van de geobserveerde
zittingen de eventueel aanwezige zorgverlener te vragen om deel te nemen aan de
interviewstudie. Deze inspanningen hebben helaas niet geleid tot het gewenste
resultaat. Naar aanleiding van gesprekken met de benaderde advocaten en zieken‐
huisjuristen is wel een beeld ontstaan van waarom er weinig zorgverleners bereid
waren om hieraan mee te werken. De reden hiervoor zou zijn dat zorgverleners
een civiele procedure zien als een verzekeringskwestie, waar zij zelf weinig mee
van doen hebben. Hierbij speelt een rol dat zorgverleners in de meeste gevallen
zelf geen partij zijn in de aanhangig gemaakt civiele procedure. Veelal wordt de
zorginstelling waarvoor de zorgverlener werkzaam is aangesproken.20 Een tucht‐
procedure zou veel meer impact hebben voor zorgverleners,21 en zij zouden dien‐
tengevolge ook meer bereid zijn hierover te praten.

9.7

Data-analyse

De verzamelde data (transcripten van de interviews en de verslagen van de zittin‐
gen) is geanalyseerd door het uitvoeren van een thematische kwalitatieve inhouds‐
analyse. Dit is een door Ritchie e.a. omschreven methode die wordt gebruikt om
kwalitatieve data te analyseren.22 De data-analyse heeft plaatsgevonden met
behulp van het dataverwerkingsprogramma Atlas Ti.
De eerste stap van de inhoudsanalyse betreft het managen van de data. Daartoe
is het in de eerste plaats van belang dat de onderzoeker vertrouwd raakt met de
data. Aangezien de data in dit onderzoeksproject steeds door mijzelf zijn verza‐
meld had ik op die manier al een goed overzicht verkregen van de inhoud van de
18.
19.
20.
21.
22.

Zie ook het onderzoek van Guest e.a. 2006 waaruit blijkt dat na een steekproefgrootte van twaalf
de variëteit in antwoorden doorgaans sterk afneemt.
Deze kantoren heb ik geselecteerd door te kijken naar 1) nichekantoren die zich uitsluitend bezig‐
houden met het gezondheidsrecht en 2) advocatenkantoren die expliciet een praktijkgroep
gezondheidsrecht hebben en experts op dit gebied in dienst hebben.
Zie in dat kader de in art. 7:462 BW neergelegde centrale ziekenhuisaansprakelijkheid (waar ik
meer uitgebreid bij stil sta in paragraaf 10.2.7).
In lijn hiermee laat onderzoek zien dat tuchtprocedures door artsen als zeer belastend worden
ervaren (zie onder meer Weenink & Tool 2016; Verhoef e.a. 2015; Friele e.a. 2017 en Laarman e.a.
2019).
Zie Ritchie e.a. 2014, hoofdstuk 10 en 11.
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verzamelde data. Aan het begin van het analyseproces zijn alle interviews en zit‐
tingsverslagen daarnaast nog een keer doorgenomen. Vervolgens zijn aan de hand
van de theoretische verwachtingen (zie bijlage 4) en het onderzoeksmateriaal zelf
verschillende terugkerende onderwerpen vastgesteld. Deze onderwerpen zijn
onder elkaar gezet waarbij een onderverdeling is gemaakt in een aantal (sub)cate‐
gorieën. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een theoretisch raamwerk (index) dat
is gebruikt om de transcripten en de zittingsverslagen te coderen.
Bij het coderen van het onderzoeksmateriaal wordt aan elk relevant tekstfrag‐
ment een samenvattend label (code) gekoppeld.23 Hierbij heb ik mijzelf steeds de
vraag gesteld door middel van welke code het stukje data het best kan worden
omschreven. In de meest gevallen correspondeerde die code met één van de onder‐
werpen die was opgenomen in de index. Daarnaast kwam het ook voor dat tekst‐
fragmenten weliswaar relevant waren voor het onderzoek maar niet konden
worden geplaatst onder één van de in de index opgenomen onderwerpen. In deze
gevallen werden de tekstfragmenten gecodeerd met een nieuw samenvattend
label. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot aanpassingen in het theoretisch
raamwerk, in die zin dat er nieuwe onderwerpen, categorieën of subcategorieën
zijn toegevoegd. Het codeerproces houdt dus in dat steeds wordt bepaald welke
codes moeten worden gekoppeld aan de verschillende tekstfragmenten. Om de
betrouwbaarheid en de objectiviteit van deze keuzes te waarborgen is een gedeelte
van het onderzoeksmateriaal naast mijzelf ook onafhankelijk van elkaar door een
aantal onderzoeksassistenten gecodeerd (intercoder reliability). Hoewel de ver‐
schillen in de door de verschillende codeurs toegepaste codes klein waren, heeft dit
in sommige gevallen geleid tot kleine aanscherpingen van het theoretisch raam‐
werk. Onder bijlage 7 zijn de uiteindelijke indexen terug te vinden.
Nadat het onderzoeksmateriaal was gecodeerd was het mogelijk om alle stukjes
data die op éénzelfde manier waren gecodeerd samen te brengen. Hiermee werd
een aantal thematische sets gecreëerd waarin steeds alle data-extracten waren
terug te vinden die waren gecodeerd onder een bepaalde code. Deze thematische
sets zijn vervolgens zorgvuldig bekeken waarbij in eerste instantie de samenhang
tussen de data-extracten is gecontroleerd: behoren de stukjes data inderdaad thuis
in de betreffende thematische set en zijn er wellicht nog belangrijke (sub)catego‐
rieën die missen in het theoretisch raamwerk. Uiteindelijk zijn de belangrijkste the‐
matische categorieën nogmaals bekeken en samengevat in een matrix (opgemaakt
in Excel). Hierbij zijn de verschillende onderzoekseenheden (transcripten van een
interviews en zittingsverslagen) ondergebracht in rijen en de verschillende
(sub)categorieën in kolommen, waarbij voor elke onderzoekseenheid een samen‐
vatting is gemaakt over wat er over een bepaalde thematische categorie werd
gezegd. Op deze manier werd het mogelijk het onderzoeksmateriaal op een meer
abstract niveau te analyseren.
23.

Zie over het codeerproces Bryman 2012, p. 576-581.
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Bij het analyseren van de data zijn alle data-onderdelen (transcripten van een
interviews en zittingsverslagen) ter identificatie voorzien van een unieke code. De
transcripten van de interviews zijn genummerd waarbij de volgorde is bepaald
door de chronologie waarin de interviews zijn afgenomen. De codes die zijn toege‐
kend aan de zittingsverslagen zijn als volgt opgebouwd: eerst wordt aangegeven
of het gaat om een civiele zitting of om een tuchtzitting (‘CZ’ of ‘TZ’), daarna volgt
een nummer waarbij de volgorde is bepaald door de chronologie waarin de zittin‐
gen hebben plaatsgevonden en worden bij zittingen waarin twee met elkaar
samenhangende tuchtklachten werden behandeld de uitspraken van de verschil‐
lende aangeklaagden van elkaar onderscheiden door de toevoeging van een letter
a of b (bijvoorbeeld: TZ3a). Waar in het navolgende wordt gerefereerd aan speci‐
fieke onderzoekseenheden zal worden verwezen naar deze codes.

10

10.1

Observatieonderzoek en interviewstudie:
uitkomsten

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik onder paragraaf 10.2 de uitkomsten van het observa‐
tieonderzoek. Vervolgens bespreek ik onder paragraaf 10.3 de uitkomsten van de
interviewstudie. Uiteindelijk kom ik in paragraaf 10.4 tot een conclusie.

10.2

Uitkomsten observaties zittingen

In deze paragraaf omschrijf ik de wijze waarop excuses ter sprake kwamen tijdens
de geobserveerde zittingen. Ik omschrijf in hoeverre en op welke wijze excuses
werden aangeboden (paragraaf 10.2.1) en andere wijzen waarop excuses ter sprake
kwamen (paragraaf 10.2.2). Ik maak hierbij steeds een vergelijking tussen de twee
onderzochte procedures. In paragraaf 10.2.3 vat ik de verschillen samen.
Vervolgens verken ik in paragraaf 10.2.4 t/m 10.2.7 mogelijke verklaringen voor
deze verschillen.
10.2.1

Excuses aangeboden ter zitting

Tijdens de zittingen werd geobserveerd of er door procespartijen excuses werden
aangeboden. Hierbij is gelet op de in hoofdstuk 2 geïdentificeerde elementen waar‐
uit excuses kunnen bestaan. Tijdens de negentien geobserveerde zittingen werden
in totaal 59 uitingen gedaan die onder de in hoofdstuk 2 genoemde elementen
kunnen worden geschaard (deze noem ik in het vervolg ‘excuserende uitingen’).
Tijdens vier zittingen werden geen excuserende uitingen gedaan en tijdens ver‐
schillende andere zittingen werden op meerdere momenten excuserende uitingen
gedaan. Na nadere analyse van de uitingen bleek dat hierin voornamelijk de vol‐
gende elementen van excuses waren terug te vinden: het uiten van medeleven
(paragraaf 10.2.1.1), het erkennen van een fout (paragraaf 10.2.1.2) en het uiten spijt
of berouw (paragraaf 10.2.1.3). Andere elementen die werden genoemd waren het
geven van uitleg of een verklaring voor hetgeen was voorgevallen, het doen van de
belofte om in de toekomst anders te handelen, het uiten van emoties en het bevesti‐
gen van de gedeelde waardes die zijn geschonden (paragraaf 10.2.1.4). De overige
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in de literatuur benoemde elementen (het aanbieden van compensatie, het geven
van een beschrijving van de schade of van hetgeen is voorgevallen, het vragen om
vergeving en het aangeven de gevolgen te accepteren) werden niet genoemd in de
tijdens de geobserveerde zittingen aangeboden excuses.
Opvallend was dat het regelmatig voorkwam dat de tijdens de zittingen aange‐
boden excuses gepaard gingen met een expliciete verwerping van de eigen verant‐
woordelijkheid. Hiermee bedoel ik dat excuses werden aangeboden waarbij de
aanbieder van de excuses vervolgens meteen benadrukt geen verantwoorde‐
lijkheid te aanvaarden. Ik bespreek dit in paragraaf 10.2.1.5. Daarnaast kwam het
regelmatig voor dat de excuses werden aangeboden door de aanwezige procesver‐
tegenwoordiger. In paragraaf 10.2.1.6 sta ik hierbij stil. Ten slotte vat ik de
onderzoeksresultaten zoals besproken samen in paragraaf 10.2.1.7.
10.2.1.1
Het uiten van medeleven
Zowel tijdens de civiele zittingen (n=6) als tijdens de tuchtzittingen (n=8) werd
vaak medeleven geuit met hetgeen de wederpartij heeft moeten doorstaan of de
situatie waarin de wederpartij zich bevindt:
“Ik wil beginnen te zeggen dat ik erg met mevrouw [naam klaagster] meeleef. En dat ik het echt betreur
dat ze vijf jaar naar datum nog steeds restverschijnselen heeft.”1
“Ik vind het heel vervelend voor de heer [naam klager] dat hij het behandeltraject zo heeft ervaren.”2
“Ik vind het echt verschrikkelijk wat meneer is overkomen en dat dit de gevolgen zijn.”3
“Ik vind het bijzonder jammer dat hij daar nog zo veel klachten van heeft.”4

10.2.1.2
Het erkennen van een fout
Naast het uiten van medeleven kwam het tijdens de geobserveerde zittingen regel‐
matig voor dat er werd erkend dat er een fout was gemaakt. Opvallend is dat der‐
gelijke uitingen enkel werden geobserveerd tijdens de tuchtzittingen (n=12). Tij‐
dens geen enkele van de geobserveerde civiele zittingen zijn verantwoordelijkheid
aanvaardende excuses aangeboden. Tijdens sommige tuchtzittingen gaf de aange‐
klaagde beroepsbeoefenaar spontaan aan dat hij verkeerd had gehandeld:
“Ik ben niet trots over hoe het gelopen is. Ik wil vandaag ook graag met u doorlopen waar ik in mijn optiek
fouten heb gemaakt.”5

1.
2.
3.
4.
5.

TZ3a.
TZ9.
TZ11.
CZ4.
TZ4.
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In andere gevallen gaf de aangeklaagde beroepsbeoefenaar dit aan naar aanleiding
van een vraag van het tuchtcollege:
Lid-beroepsgenoot: “Daar heeft u excuses voor gemaakt? U heeft dat in uw brief geschreven dat dit beter
had gekund?”
Aangeklaagde: “Ja veel beter.”6
Lid-beroepsgenoot: “Had het niet voor hand gelegen om mevrouw [naam klaagster] uit te nodigen voor
een vervolggesprek?”
Aangeklaagde: “Achteraf vind ik dat fout. Ik had wel een face to face gesprek moeten initiëren.”7

Opmerking verdient dat niet in alle gevallen heel expliciet werd erkend dat er
daadwerkelijk een fout was gemaakt. In sommige gevallen werd namelijk enkel
opgemerkt dat er anders of beter gehandeld had kunnen worden:
“De communicatie had hier beter gekund en gemoeten.”8
“Achteraf gezien is de communicatie niet optimaal verlopen. (…) Door het heen en weer bellen zijn (sic)
een aantal minuten verloren gegaan.”9

Ik merk in dit kader op dat het volgens vaste tuchtrechtspraak bij de tucht‐
rechtelijke beoordeling van het beroepsmatig handelen van een beroepsbeoefenaar
niet gaat om de vraag of dat handelen beter had gekund. Het gaat hierbij om de
beantwoording van de vraag of de aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen de
grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Daarbij dient
rekening te worden gehouden met de stand van de wetenschap ten tijde van het
gestelde klachtwaardig handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep als norm
was aanvaard.10 Dit impliceert dat het tijdens een tuchtzitting erkennen dat een
bepaalde handeling of gedraging ‘beter had gekund’ niet per definitie juridisch
risicovol hoeft te zijn. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat het tijdens de
geobserveerde tuchtzittingen wel regelmatig voorkwam dat dergelijke uitingen
werden gedaan, terwijl dit tijdens de geobserveerde civiele zittingen niet het geval
was.

6.
7.
8.
9.
10.

TZ2.
TZ4.
TZ2.
TZ6.
Een overweging met een dergelijke strekking wordt zeer regelmatig voorop gesteld in de medi‐
sche tuchtrechtspraak. Zie recent: RTG Amsterdam 9 april 2013, ECLI:NL:TGZRAMS:
2013:YG2825.
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10.2.1.3
Het uiten van spijt of berouw
Ook een derde element dat wordt gezien als een belangrijk element van excuses,
namelijk het uiten van spijt of berouw, werd teruggezien tijdens de zittingen. Dit
was met name het geval bij de geobserveerde tuchtzittingen (n=17) en in enkele
gevallen ook tijdens de geobserveerde civiele zittingen (n=2). Het viel op dat er
duidelijke verschillen waren ten aanzien waarvan de aanbieders van de excuses
spijt of berouw betoonden. In de meeste gevallen was de spijt of het berouw
gericht op hetgeen er in zijn algemeenheid had plaatsgevonden, zonder dat de aan‐
bieder van de excuses de rol die hij daarbij zelf had gespeeld onderkende.
"Ik betreur het ten zeerste hoe dit is gelopen. Ik had gehoopt dat het anders was gelopen."11
Lid-beroepsgenoot: “waar biedt u uw excuses voor aan?”
Aangeklaagde: “Voor alles wat om mij heen is gebeurd.”12

Daarnaast kwam het ook voor dat er spijt of berouw werd getoond ten aanzien van
het eigen handelen.
“Ik betreur het dat het mij niet gelukt is om het op zo een manier te doen dat het hen is bijgebleven.”13
“Dat dat niet de juiste beslissing is geweest betreur ik.”

Slechts tijdens één civiele zitting werd spijt getoond tan aanzien van het eigen
handelen. In deze zaak had de eiseres als kind medicijnen voorgeschreven gekre‐
gen voor de ziekte van Crohn, als gevolg waarvan zij een ernstige en zeldzame
niercomplicatie had ontwikkeld. Hoewel in de procedure het ziekenhuis en diens
verzekeraar werden aangesproken voor de geleden schade, was ook de destijds
behandelend arts tijdens de zitting aanwezig. Wanneer hij aan het woord komt
spreekt hij per ongeluk de naam van eiseres verkeerd uit. De eiseres reageert
daarop zeer geëmotioneerd:
“Het was mooi geweest als u in ieder geval mijn naam had weten uit te spreken.” (zeer geëmotioneerd en
begint te huilen)14

Wanneer de arts aan het eind van de zitting de gelegenheid krijgt om iets te zeggen
biedt hij zijn excuses aan voor zijn vergissing:

11.
12.
13.
14.

TZ1a.
TZ8.
TZ11.
CZ2.
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“Het spijt me dat ik je naam verkeerd heb uitgesproken.”15

De arts spreekt hier dus wel uit spijt te hebben van zijn eigen gedraging (namelijk
het verkeerd uitspreken van de naam van eiseres), maar niet voor de gedraging die
hem in de betreffende procedure verweten wordt (namelijk het niet controleren
van de nierfunctie bij het gebruik van het medicijn). Evenwel geeft deze situatie
een goed voorbeeld van hoe belangrijk het is om als arts een patiënt op een juiste
manier te bejegenen.
Verder kwam het ook voor dat er spijt werd betuigd (mede) ten aanzien van de
situaties waar de aanbieder van de excuses zichzelf in bevindt:
“Dat het me zeer spijt dat het allemaal zo gelopen is. Voor meneer maar ook voor ons.”16
“Ik wens meneer en mevrouw het beste en ik heb echt mijn best gedaan om hen op een zo goed mogelijke
manier te helpen. Ik wou dat we hier niet zaten, dat dit niet hoefde.”17

10.2.1.4
Overige elementen
Zowel tijdens de civiele zittingen (n=2) als tijdens de tuchtzittingen (n=4) kwam
het voor dat de verweerder of de aangeklaagde een uitleg of een verklaring gaf
voor hetgeen was voorgevallen. Zo werd een arts die werd aangeklaagd in één van
de tuchtzaken verweten een patiënt naar huis te hebben gestuurd bij de spoed‐
eisende hulp, terwijl deze patiënt later een zeer ernstig en zeldzaam ziektebeeld
bleek te hebben. De klaagster verweet de arts onder meer haar niet serieus te
hebben genomen. De arts reageerde hier ter zitting op door uit te leggen dat er ach‐
ter de schermen wel degelijk veel aandacht was geweest voor klaagster:
“Dat ik die klacht niet serieus heb genomen dat klopt niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat het zo voelt
dat ik niet bereikbaar ben geweest. Voor een patiënt is dat ook lastig. Soms lijkt het alsof er geen aandacht
is maar gebeurt er achter de schermen van alles. Dat was in dit geval ook zeker zo. We hebben echt lang
overlegd en de verschillende opties overwogen. Ik vind het heel vervelend dat dat zo is ervaren en dat we
dat niet hebben kunnen wegnemen met het gesprek.”

In sommige gevallen gaven de aanbieders van de excuses niet daadwerkelijk uitleg
of een verklaring voor hetgeen was voorgevallen, maar gaven ze aan wel er voor
open te staan om dit te doen of deden ze het aanbod om dit alsnog te doen:
“Ze is altijd open geweest over wat er is gebeurd en heeft altijd open gestaan voor een gesprek met de
familie.”18
15.
16.
17.
18.

CZ2.
TZ6.
TZ11.
TZ7.
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“(…) en ik sta er nog steeds voor open om het uit te leggen met de röntgenfoto’s erbij. Zoals ik ook bij de
klachtencommissie heb gedaan.”19

Het doen van een belofte om in de toekomst anders te handelen werd alleen
gedaan tijdens een aantal tuchtzittingen (n=4).
Aangeklaagde: “Ik heb geprobeerd te achterhalen wat er gebeurd was en hoe we dat in de toekomst kunnen
voorkomen.”
Voorzitter tuchtcollege: “Is de werkwijze aangepast?”
Aangeklaagde reageert bevestigend.20

Ook het uiten van emoties door de aangeklaagde kwam enkel voor tijdens de
tuchtzittingen (n=3):
“Ik wil beginnen te zeggen dat de gebeurtenissen zoals die zijn voorgevallen mij erg geraakt hebben.”21
“Het is iets wat je bezig houdt en ik denk er nog vaak aan.”22

Tijdens één tuchtzitting werd door de aangeklaagde onderkend dat er gedeelde
waardes waren geschonden. In de betreffende zaak werd een arts verweten dat hij
zonder toestemming van klager informatie over hem heeft vergaard bij een ander
ziekenhuis. Tijdens de zitting gaf klager in dat kader aan:
“Maar dat is mijn informatie en als hij die wilt zien dan moet hij dat aan mij vragen.”23

De aangeklaagde arts gaf hierop toe dat deze door de klager uitgedragen waarde
klopt:
“Ik begrijp het, en hij heeft gelijk.”24

Hoewel hij dus aangaf het eens te zijn met de door de klager uitgedragen waarde,
gaven hij zelf en zijn procesvertegenwoordiger wel een uitleg waarom deze
waarde in dit geval toch geschonden werd:
Aangeklaagde: “Maar ik wilde weten waar ik het over had tijdens ons telefonisch overleg.”

19.
20.
21.
22.
23.
24.

CZ4.
TZ8.
TZ8.
TZ3a.
TZ9.
TZ9.
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Procesvertegenwoordiger aangeklaagde: “De heer [naam aangeklaagde] is ervan uit gegaan dat er ofwel
een bestaande behandelrelatie was ofwel opnieuw een behandelrelatie was gestart.”25

10.2.1.5
Aanbieden van excuses onder de verwerping van verantwoordelijkheid
Het kwam zowel tijdens de civiele zittingen (n=4) als tijdens de tuchtzittingen
(n=3) regelmatig voor dat er (enige vorm van) excuses werden aangeboden waarbij
de aanbieder van de excuses vervolgens meteen benadrukte niet verantwoordelijk
te zijn. Het gaat hier dus om het aanbieden van excuses onder expliciete verwer‐
ping van de eigen verantwoordelijkheid:
"Ik betreur ook wat mevrouw [naam klaagster] in het buitenland is overkomen. Maar ik denk wel dat we
juist gehandeld hebben."26
“Ik vind het bijzonder jammer dat hij daar nog zo veel klachten van heeft. Maar ik heb het niet expres te
lang gelaten, dat is gewoon niet waar. Daar moet u mij in geloven.”27

Ook kwam het voor dat er excuses werden aangeboden, maar dat de aanbieder
tegelijktijdig duidelijk maakt dat hem op een ander punt niets kon worden verwe‐
ten:
“Er is iets misgegaan. Daar bied ik ook mijn excuses voor aan. Maar ik heb mevrouw altijd serieus geno‐
men.”28

10.2.1.6
Excuses aangeboden door procesvertegenwoordigers
In sommige gevallen werden de excuses aangeboden door de procesvertegenwoor‐
diger.29 Wat opvalt is dat wanneer procesvertegenwoordigers tijdens de civiele zit‐
tingen namens hun cliënten excuses aanboden, de aangeboden excuses steeds een
uiting van medeleven omvatten voor hetgeen de benadeelde had moeten door‐
staan. In één geval werd deze uiting van medeleven vergezeld van een aanbod om
openheid van zaken te geven:
“De reden dat wij met een relatief zware delegatie zijn verschenen op zitting is erin gelegen dat we de
situatie waarin eiseres zit zeer betreuren. Maar ook omdat we willen laten zien dat we de zaak serieus

25.
26.
27.
28.
29.

TZ9.
TZ1b.
CZ4. In deze zaak stelt eiser dat de behandelend arts een te lange schroef had gebruikt bij een
polsoperatie, als gevolg waarvan hij nu nog steeds schade leidt.
TZ8.
Hier dient te worden opgemerkt dat sommige auteurs de gedachte dat excuses kunnen worden
aangeboden door een derde (zoals een procesvertegenwoordiger) verwerpen. Zie bijvoorbeeld
Smith 2008, p. 141 (“The offender can and does accept proximate responsibility fort the harm and
she – rather than a proxy or other third party – undertakes the work of apologizing described
herein.”). Zie ook Tavuchis 1991.
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nemen. We willen zo veel mogelijk openheid geven en vragen beantwoorden zodat de rechtbank vonnis
kan wijzen.”30

Elementen van excuses die meer in verband worden gebracht met juridische risi‐
co’s (zoals het erkennen van een fout) werden niet opgenomen in de door proces‐
vertegenwoordigers aangeboden excuses. Procesvertegenwoordigers voorzagen
hun tijdens de civiele zittingen aangeboden excuses in de meeste gevallen van een
expliciete ontkenning van verantwoordelijkheid:
“Ik denk dat het wel goed is om voorop te stellen dat we het betreuren dat meneer niet tevreden is over de
behandeling in het [naam ziekenhuis]. Maar we gaan het vandaag hebben over de juridische vraag. Het
[naam ziekenhuis] stelt dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen.”31
“Het [naam ziekenhuis] en [naam verzekeraar] begrijpen dat mevrouw een heel vervelende periode heeft
doorgemaakt. Maar de vraag is of hier is gehandeld zoals van een medisch specialist die handelt volgens
de professionele standaard mag worden verwacht. Het [naam ziekenhuis] en [naam verzekeraar] stellen
dat er geen sprake is van een beroepsfout.”32

De door procesvertegenwoordigers aangeboden excuses tijdens de tuchtzittingen
laten een meer gespreid beeld zien. Hierin werden ook andere elementen opgeno‐
men:
“Het incident heeft geleid tot een aantal maatregelen.”33
“Hij is onderdeel van een keten van zaken die niet goed zijn gegaan.”34
“[naam aangeklaagde] vindt het echt heel vervelend wat er gebeurd is. Ze heeft er zelf ook last van
gehad.”35

10.2.1.7
Samenvattend
In tabel 13 zijn de in deze paragraaf besproken onderzoeksresultaten samengevat.
Wanneer we dit overzicht bezien valt op dat er vaker uitingen die in dit onderzoek
worden gekwalificeerd als excuses worden gedaan in de geobserveerde tuchtzittin‐
gen vergeleken met de geobserveerde civiele zittingen. Daarnaast valt het op dat
de tijdens de civiele zittingen gedane excuserende uitingen in de meerderheid van
de gevallen werden uitgesproken door de procesvertegenwoordiger (in zeven van
30.
31.
32.
33.
34.
35.

CZ2.
CZ1.
CZ7.
TZ8.
TZ8.
TZ7.
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de tien gevallen).36 Voor de tijdens de tuchtzittingen gedane excuserende uitingen
gold dat slechts voor een kleine minderheid van de gevallen (in acht van de 49
gevallen). Ten slotte is het opvallend dat de tijdens de civiele zittingen gedane
excuserende uitingen vaker gepaard gingen met een expliciete ontkenning van de
eigen verantwoordelijkheid (in vier van de tien gevallen) vergeleken met de tijdens
de tuchtzittingen gedane excuserende uitingen (in drie van de 49 gevallen).
Tabel 13

Samenvattend overzicht excuses aangeboden tijdens de geobserveerde zit‐
tingen
Civiele procedure

Tuchtprocedure

(totaal aantal geob‐

(totaal aantal geob‐

serveerde civiele zit‐

serveerde tuchtzittin‐

tingen: 7)

gen: 12)

Het uiten van (oprechte) spijt/berouw ten aanzien

TZ1a; TZ1b; TZ2; TZ6;

van hoe het in zijn algemeenheid gelopen is.
Het uiten van (oprechte) spijt/berouw ten aanzien

TZ7*; TZ8; TZ8; TZ8.
CZ2.

van het eigen handelen.
Het uiten van (oprechte) spijt/berouw ten aanzien

TZ2; TZ3b; TZ4; TZ8*;
TZ11.

CZ4.

TZ4; TZ6; TZ11; TZ12.

van de eigen situatie.
Het erkennen van de fout/het aanvaarden van

TZ2; TZ2; TZ2*; TZ4;

verantwoordelijkheid.

TZ4; TZ4; TZ6; TZ8;
TZ8; TZ8; TZ8*; TZ12.

Het uiten van medeleven voor hetgeen de bena‐

CZ1*; CZ2*; CZ4*;

TZ1a*; TZ1b*; TZ3a;

deelde heeft moeten doorstaan.

CZ4; CZ4; CZ7*.

TZ3b; TZ8; TZ9; TZ10;
TZ11.

Het geven van uitleg/een verklaring voor hetgeen

CZ2*; CZ4.

TZ3b; TZ7*; TZ8; TZ9.

is voorgevallen.
Het doen van de belofte om in de toekomst

TZ2; TZ8; TZ8*; TZ12.

anders te handelen/ het nemen van maatregelen
om herhaling te voorkomen.
Het uiten van emoties zoals verdriet, schuldge‐

TZ3a; TZ7*; TZ8.

voel of schaamte.
Het bevestigen van de gedeelde waardes die zijn

TZ9.

geschonden/het erkennen van de legitimiteit van
de geschonden norm.
De excuses werden gekoppeld aan een expliciete

CZ1*; CZ4*; CZ4;

ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid.

CZ7*.

TZ1b; TZ3b; TZ8.

* Excuses aangeboden door procesvertegenwoordiger.

36.

Dit hangt samen met de hoedanigheid van de procespartijen. Zie hierover uitgebreid 10.2.7.

262

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?

10.2.2

Andere wijzen waarop excuses ter sprake kwamen

Naast het feit dat er excuserende uitingen werden gedaan, kwam het onderwerp
excuses tijdens de geobserveerde zittingen ook op een andere manier ter sprake.
Op de eerste plaats kwam het voor dat er tijdens de geobserveerde zittingen excu‐
ses ter sprake kwamen die voorafgaand aan de zitting waren aangeboden (para‐
graaf 10.2.2.1). Daarnaast kwam het voor dat de wens om excuses te ontvangen
werd uitgesproken (paragraaf 10.2.2.2).
10.2.2.1
Excuses aangeboden voorafgaand aan de zitting
Tijdens vier geobserveerde tuchtzittingen en tijdens één geobserveerde civiele zit‐
ting kwamen excuses ter sprake die reeds voorafgaand aan de zitting waren aange‐
boden. Opvallend is dat deze excuses steeds door de klager of de eiser ter sprake
werden gebracht. In drie gevallen waren de excuses direct na het incident aangebo‐
den.37 Tijdens één van de geobserveerde zittingen zei de klager bijvoorbeeld nadat
hij had omschreven hoe hij ten val was gekomen:
“Nadat het gebeurde heeft ze meteen sorry, sorry, sorry, sorry gezegd. ‘Sorry meneer’ dat heeft ze wel
twintig keer gezegd.”38

In de in paragraaf 10.2.1.3 omschreven civiele zaak waarin een voorgeschreven
medicijn tegen de ziekte van Crohn had geleid tot een niercomplicatie, verklaarde
de moeder van de eiseres tijdens de zitting:

“Ons is beloofd dat dit in de toekomst voorkomen zou worden, dat alle kinderen getest zouden worden.”39

In de overige twee zaken waren de excuses pas later aangeboden, in het ene geval
tijdens een nagesprek40 en in het andere geval tijdens het in het kader van de tucht‐
procedure gehouden vooronderzoek.41
10.2.2.2
De wens om excuses te ontvangen
De wens om excuses te ontvangen werd tijdens de geobserveerde tuchtzittingen
zeven keer uitgesproken en tijdens de geobserveerde civiele zittingen één keer.
Soms gebeurde dat heel expliciet:

37.
38.
39.
40.
41.

TZ1b, TZ6, CZ3.
TZ6.
CZ3.
TZ3b.
TZ4.
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Procesvertegenwoordiger klaagster: “Mevrouw had alleen sorry willen horen. Vreselijk dat dit gebeurd
is.”
Klaagster: “Het ging vooral om de toon van het gesprek.”42
“Ik vind het heel jammer dat ik de heer [naam destijds behandelend arts] in vijf jaar tijd nooit meer heb
gesproken. Ik vind het jammer dat ik nooit een excuus heb gekregen.”43

In andere gevallen gebeurde dat minder expliciet, maar werd de behoefte aan één
van de in paragraaf 2.2 besproken elementen van excuses uitgesproken. Hierbij
ging het bijvoorbeeld om het uitspreken van de behoefte dat de wederpartij verant‐
woordelijkheid zou aanvaarden voor hetgeen is gebeurd:
“Wij zijn ook heel boos en verdrietig over het gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid. (…) Hij zei
dat geen fouten zijn gemaakt en op de verloskamer adequaat gehandeld is.”44
Tuchtrechter: “Wat had u nou verwacht van meneer [naam aangeklaagde arts]?’
Eiseres: “Dat hij zijn fout had toegegeven en dat hij erop had toegezien dat het verdere behandeltraject
goed zou verlopen. Hij toonde geen menselijkheid. Het gebeuren heeft ons leven enorm ontwricht. Het
enige wat ik van hem hoor is ‘Ik ben geschrokken’.”45
Procesvertegenwoordiger klaagster: “Mevrouw is niet uit op wraak, maar had zo graag gehoord dat het
verkeerd is ingeschat en dat er een fout is gemaakt. (…) Het zure gevoel dat achterblijft is het gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel.”46
“Verweersters hebben alles vanaf het begin ontkend en een goed gesprek kon om die reden niet tot stand
komen. Dat heeft geleid tot een verharding in de verhoudingen.”47

Tijdens één van de tuchtzittingen sprak de klaagster de behoefte uit om medeleven
te ontvangen:
“Het gaat om de empathie die je verwacht van een arts als je net een baby hebt verloren. (…) Niet alleen
het verrichten van medische handelingen valt onder de zorg van de arts maar, hij heeft ook een zorgplicht
op een meer immaterieel vlak.”48

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

TZ8.
CV5.
TZ6.
TZ8.
TZ8.
TZ1.
TZ1.
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Daarnaast gaf een klager tijdens één van de tuchtzittingen aan behoefte te hebben
aan informatie van wat er precies gebeurd is, zodat soortgelijke incidenten in de
toekomst kunnen worden voorkomen:
“Verweerder geeft in zijn verweerschrift aan graag in gesprek komen. Maar het enige dat wij willen is een
waarheidsgetrouw beeld van de bevalling inclusief zijn persoonlijke functioneren en dat heeft hij nooit
gegeven. (…) Dat is ook belangrijk voor alle toekomstige bevallingen. Daarom is deze procedure ook zo
belangrijk.”49

Sommige aangesproken artsen reageerde op het verwijt dat er geen excuses waren
aangeboden door aan te geven dat de patiënt had aangegeven geen contact te wil‐
len en dat zij deze wens hadden gerespecteerd:
“Ik heb contact opgenomen met meneer. Meneer gaf aan dat hij bezig was met zijn eigen ziektebeeld en
geen behoefte had aan contact met mij. Ik heb daar uit afgeleid dat meneer daar geen behoefte aan had.”50
Mevrouw heeft echter aangegeven het contact niet op prijs te stellen en dat heeft [naam aangeklaagde
arts] dus gerespecteerd.51

10.2.3

Tussenconclusie

Excuses blijken vaker aan bod te zijn gekomen tijdens de geobserveerde tuchtzit‐
tingen vergeleken met de geobserveerde civiele zittingen. Met name valt op dat er
tijdens de geobserveerde tuchtzittingen vaker excuserende uitingen werden
gedaan vergeleken met de geobserveerde civiele zittingen. Daarnaast kwam het
ook vaker voor dat de wens om excuses te ontvangen werd uitgesproken en kwa‐
men excuses die voorafgaand aan de zittingen waren aangeboden vaker ter sprake.
Voorts bleken excuserende uitingen die tijdens de civiele zittingen werden gedaan
opvallend vaak te worden gedaan door de procesvertegenwoordiger en daarnaast
opvallend vaak gepaard te gaan met een expliciete ontkenning van de eigen
verantwoordelijkheid.
De verschillen kunnen mogelijk worden verklaard door het feit dat er meer
tuchtzittingen zijn geobserveerd dan civiele zittingen. Echter zijn, met name ten
aanzien van de excuserende uitingen die zijn gedaan tijdens de zittingen, de ver‐
schillen (ook relatief gezien) zo groot dat hier waarschijnlijk ook andere verklarin‐
gen aan ten grondslag liggen. In de volgende paragrafen bekijk ik dan ook in hoe‐
verre de onderzoeksdata aanknopingspunten biedt om deze verschillen te
verklaren. Hierbij bespreek ik eerst de wijze waarop excuses tijdens de geobser‐
veerde zittingen aan bod kwamen als bewijsmiddel (paragraaf 10.2.4). Vervolgens
49.
50.
51.

TZ6.
TZ8.
TZ10.
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sta ik achtereenvolgens stil bij de zittingspraktijk (paragraaf 10.2.5), de mate van
conflictescalatie (paragraaf 10.2.6) en de hoedanigheid van de procespartijen en de
aanwezigen tijdens de zitting (paragraaf 10.2.7).
10.2.4

Excuses als bewijsmiddel

In beide procedures kwam het voor dat voorafgaand aan de zitting aangeboden
excuses door de ontvanger werden gezien als een erkenning dat er daadwerkelijk
een fout was gemaakt. De eerder aangeboden excuses werden in deze gevallen
door de eiser of klager ingebracht als bewijsmiddel. Zo kwam het in twee tuchtza‐
ken voor dat een gesprek, dat de arts met de patiënt had gevoerd naar aanleiding
van het incident, was opgenomen door de patiënt. In beide gevallen had de betref‐
fende patiënt het gesprek opgenomen zonder dat de arts hiervan op de hoogte
was. Tijdens de zittingen gaven beide patiënten aan dat zij de opnames niet hebben
gemaakt met het doel om ze te gebruiken tijdens een procedure:
Tuchtrechter: “Met welk doel heeft u dat gesprek opgenomen?”
Klaagster: “Ik heb dat puur voor mezelf gedaan. Op dat moment was ik nogal snel moe en vergeetachtig
en toen heeft mijn vader mij geadviseerd om het op te nemen zodat ik het later nog eens zou kunnen
terugluisteren als ik het niet meer zou weten.”52
Tuchtrechter: “Daar heeft u een opname van gemaakt?”
Klager: “Ja, maar niet voor de procedure, maar om aan mijn vrouw te laten horen als ze er klaar voor
was.”53

Uiteindelijk doen zij dit echter wel. De transcripten van de geluidsopnames wer‐
den namelijk door de patiënten ingebracht als processtuk in de aanhangig
gemaakte tuchtprocedures. In één van deze gevallen gaf de klaagster aan dat de
aangeklaagde arts tijdens het opgenomen gesprek excuses had aangeboden. Ze zag
dat als een erkenning dat de arts de diagnose had gemist en dat er een fout was
gemaakt. De procesvertegenwoordiger van de aangeklaagde arts reageerde hierop
door te wijzen op jurisprudentie van het RTG en het CTG waarin is bepaald dat
een (transcript van een) geluidsopname wel mag worden ingebracht als bewijs‐
middel, maar dat hetgeen de betrokken arts zegt in het opgenomen gesprek niet

52.
53.

TZ3.
TZ6.
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kan worden gezien als een erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.54
Het tuchtcollege geeft vervolgens aan zich nog te gaan beraden over hoe het
bewijsmiddel moet worden gewaardeerd:
“Het tuchtcollege moet nog kijken hoe we dat bewijsmiddel waarderen en of we dat nodig hebben om tot
een oordeel te komen.”55

In beide tuchtzaken waarin een transcript van een geluidsopname was ingebracht
als bewijsmiddel spreekt het tuchtcollege onvrede uit over het feit dat het gesprek
zonder medeweten van de betrokken artsen is opgenomen:
“Er wordt wel geadviseerd om toestemming te vragen aan de arts als u dat doet.”56
“De heer [naam aangeklaagde arts] geeft aan dat hij moeite heeft met het feit dat het nagesprek zonder
zijn medeweten is opgenomen. Een opname kan ook als een wapen gebruikt worden.”57

Tijdens twee geobserveerde civiele zittingen werd door de eisende partij verwezen
naar een eerder uitbetaalde financiële compensatie en een eerder gedane belofte
om in de toekomst het beleid aan te passen. Er werd betoogd dat hierin een erken‐
ning was gelegen van verwijtbaar handelen:
“Dat er een vergoeding is gegeven wekt het vermoeden dat de lens inderdaad niet deugdelijk was.”58
“Ons is beloofd dat dit in de toekomst voorkomen zou worden, dat alle kinderen getest zouden worden. En
daar sprak voor ons een erkenning uit dat er inderdaad een fout was gemaakt.”59

Tijdens de geobserveerde zittingen kwam het dus verschillende keren voor dat
excuses werden gebruikt als bewijsmiddel. Dat kwam zowel voor tijdens de geob‐
serveerde civiele zittingen als tijdens de geobserveerde tuchtzittingen. Zowel uit
de jurisprudentieanalyse als uit de zittingsobservaties kan niet worden afgeleid dat
er tussen de twee onderzochte procedures verschillen bestaan in de wijze waarop
54.

55.
56.
57.
58.
59.

Zie CTG 12 augustus 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:305 (“Voorts wordt ten aanzien van de
inhoud van de gesprekken, zoals weergegeven in het overgelegde transcript, overwogen dat
voorzover tijdens de gesprekken een of meer van de daarbij betrokken chirurgen afstand heeft
genomen van de wijze waarop de operatie is voorbereid en uitgevoerd, het Centraal Tuchtcollege
– mede gelet op de aard van de gesprekken, waarin het ging om aan de familie uitleg te geven
van de gang van zaken en troost te bieden – daarin geen erkenning ziet door de betrokken chirurg
van een hem of haar tuchtrechtelijk te verwijten handelen” (r.o. 3). Zie ook RTG Eindhoven
26 februari 2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:16.
TZ3.
TZ3.
TZ6.
CZ5.
CZ2.
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met excuses wordt omgegaan als bewijsmiddel. Uit de jurisprudentieanalyse bleek
al dat zowel tuchtrechters als civiele rechters excuses gebruiken ter onderbouwing
van feiten waarop zij hun oordeel baseren. De geobserveerde zittingen bevestigen
dat het inderdaad in beide procedures voorkomt dat aangeboden excuses worden
ingebracht als een bewijsmiddel. Ik stel dus vast dat de onderzoeksresultaten geen
duidelijke verschillen laten zien tussen de twee procedures in de wijze waarop met
excuses wordt omgegaan als bewijsmiddel. Deze vaststelling brengt mee dat de
verschillen tussen de geobserveerde tuchtzittingen en de geobserveerde civiele zit‐
tingen in de mate waarin excuses aan bod komen niet door de bewijsstatus van
excuses kunnen worden verklaard. Dit wijst erop dat er andere factoren moeten
zijn die deze verschillen kunnen verklaren. Het voorgaande is een belangrijke
bevinding aangezien de angst dat aangeboden excuses tijdens een procedure
worden ingebracht als bewijsmiddel in de literatuur wordt genoemd als een deter‐
minant om te bepalen of partijen zich vrij voelen om in de aanloop van die proce‐
dure excuses aan te bieden.60 Er is echter nog niet eerder bekeken of andere facto‐
ren die samenhangen met de juridische procedure de bereidheid om excuses aan te
bieden kunnen beïnvloeden. In de volgende paragrafen onderneem ik hiertoe een
eerste poging.
10.2.5

Zittingspraktijk

De zittingspraktijk van de geobserveerde civiele en tuchtzittingen zag er in grote
lijnen hetzelfde uit. Eerder onderzoek en de door de Rechtspraak gepubliceerde
‘Handleiding Regie vanaf de conclusie van antwoord’ geven een goed beeld van
hoe de zittingspraktijk van civiele rechters er in grote lijnen uitziet.61 Hoewel uit
onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan tussen rechters in de stijl die ze hante‐
ren, blijkt ook dat rechters de mondelinge behandeling op een vergelijkbare wijze
structureren.62 Deze structuur was in grote lijnen terug te zien in alle geobser‐
veerde zittingen. Het feit dat tuchtzittingen op een vergelijkbare wijze worden
gestructureerd als civiele zittingen verbaast niet, aangezien het vaak civiele rech‐
ters zijn die fungeren als voorzitter en/of lid-jurist in de Tuchtcolleges voor de
Gezondheidszorg.
Tijdens alle geobserveerde zittingen begon de (tucht)rechter met het geven van
informatie en uitleg aan de partijen. Deze uitleg en informatie had bijvoorbeeld
betrekking op het voorstellen van de rechter/het tuchtcollege en de griffier, de tijd
60.
61.

62.

Zie de literatuur genoemd in paragraaf 2.5.2.
Zie Van der Linden 2010 waarin de zittingspraktijk van de comparitie na antwoord uitgebreid in
kaart is gebracht. Zie voorts over het verloop van de comparitie na antwoord: De Groot 2012; Hof‐
huis 2012; Ippel & Heeger-Hertter 2007; Verschoof 2004 en Verschoof 2013. Zie voor een observa‐
tieonderzoek naar de comparitie praktijk bij kantonzaken Marseille e.a. 2014. De Handleiding
Regie vanaf de conclusie van antwoord is te raadplegen op rechtspraak.nl, de laatste versie
dateert van september 2009.
Ippel & Heeger-Hertter 2007; Van der Linden 2010 en Praagman 2011.
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die de zitting in beslag zou gaan nemen, de onderwerpen die tijdens de zitting
besproken zouden, de doelen van de zitting en de plaats van de zitting in de proce‐
dure.63 Vervolgens bestonden de zittingen uit verschillende fasen. In de Handlei‐
ding ‘Regie vanaf de conclusie van antwoord’ wordt gesproken over de informatie‐
fase, de onderhandelingsfase (soms gecombineerd met het geven van een voorlo‐
pig oordeel) en de afsluiting.64 Tijdens alle geobserveerde civiele zittingen werden
deze drie fasen doorlopen. Dat betekent dat de civiele rechter tijdens de zitting in
alle gevallen met partijen de mogelijkheid op het treffen van een schikking heeft
verkend. Tijdens de geobserveerde tuchtzittingen werd de onderhandelingsfase
logischerwijs overgeslagen. Deze procedure biedt immers niet de mogelijkheid om
een schikking te bereiken.
Hoewel de geobserveerde civiele en tuchtzittingen dus in grote lijnen vergelijk‐
baar verliepen vielen er wel kleinere verschillen op die ik hieronder zal toelichten
(paragrafen 10.2.5.1-10.2.5.4). Deze verschillen kunnen mogelijk (mede) verklaren
waarom excuses in de geobserveerde tuchtzittingen een grotere spelen dan in de
geobserveerde civiele zittingen.
10.2.5.1
Naar aanleiding waarvan werden excuses aangeboden
Bij het bijwonen van de zittingen is geobserveerd naar aanleiding waarvan de
excuserende uitingen werden gedaan. De resultaten van deze observaties zijn
weergegeven in tabel 14. Opvallend is dat tijdens de geobserveerde tuchtzittingen
een groot aantal van de excuserende uitingen werd gedaan als een reactie op een
vraag van de tuchtrechter.

63.
64.

Vergelijk Van der Linden 2010, p. 47-49 en de Handleiding Regie vanaf de conclusie van ant‐
woord nr. 39-42.
Zie de Handleiding Regie vanaf de conclusie van antwoord, nr. 19.
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Tabel 14

Samenvattend overzicht aanleiding excuserende uitingen

Naar aanleiding waarvan zijn de excuserende uitingen

Civiele proce‐

Tuchtprocedure

gedaan:

dure

(totaal aantal

(totaal aantal

geobserveerde

geobserveerde

tuchtzittingen:

civiele zittingen:

12)

7)
Naar aanleiding van een vraag van de (tucht)rechter.

-

10

Spontaan wanneer de verweerder/aangeklaagde het laatste

4

9

4

5

2

5

-

1

woord krijgt op de zitting.
Spontaan bij de opening van het pleidooi (door procesverte‐
genwoordigers).
Spontaan wanneer de verweerder/aangeklaagde aan het
woord komt.
Naar aanleiding van een opmerking van de wederpartij.

In meeste gevallen ging het hierbij om vragen van het tuchtcollege waarin de aan‐
geklaagde zorgverlener werd aangespoord om te reflecteren op zijn eigen gedrag:
“Heeft u achteraf terugkijkend alles gedaan wat mogelijk was? Of had u een extra stap kunnen doen?”65

Dit soort vragen werden tijdens de geobserveerde tuchtzittingen ook verschillende
keren gesteld zonder dat daarop een excuserende uiting volgde. In één geval leek
het tuchtcollege daar een onbevredigend gevoel aan over te houden. Tijdens deze
zitting vroeg de tuchtrechter aan de aangeklaagde arts welke verbetermaatregelen
er waren genomen naar aanleiding van het calamiteitenrapport. Toen de arts hier
geen antwoord op kon geven bleef het college doorvragen:
Tuchtrechter: “Is dat binnen uw groep besproken?”
Aangeklaagde: “Dat is ontzettend veel besproken. Er wordt gezegd er werd niet gedaan aan waarheids‐
vinding, maar het is veel besproken. Het heeft erin gehakt bij de gehele afdeling.”
Tuchtrechter: “In het rapport worden drie aanbevelingen gedaan. Wat is daarmee gebeurd?”
Aangeklaagde: “Aanbeveling één deden we wel”
Tuchtrechter: “Maar wat heeft de groep gynaecologen gedaan naar aanleiding van het rapport? Zijn er
toen concrete verbeterpunten besproken?”66

En even later:

65.
66.
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Tuchtrechter: “Het is natuurlijk een traumatische gebeurtenis waarvoor we hier zitten. Met name voor u
(richting klager). Kan zich dit opnieuw voordoen?”
Aangeklaagde: “Een tweede team opstarten kost altijd tijd.”
Tuchtrechter: “Ik wil eigenlijk voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt.”67

Opvallend was dat dit type reflecterende vragen niet werden gesteld tijdens de
geobserveerde civiele zittingen. Een verklaring voor het feit dat dergelijke vragen
juist wel tijdens tuchtzittingen worden gesteld kan mogelijk worden gevonden in
het doel van de procedure. Het primaire doel van de tuchtprocedure is immers
kwaliteitswaarborging van de beroepsgroep. Voor het tuchtcollege is het daarom
van de belang om vast te stellen of de aangeklaagde arts inzicht toont in zijn eigen
handelen en zich in de toekomst zal onthouden van soortgelijke gedragingen. Een
tweede verklaring zou kunnen zijn het feit dat de arts over het algemeen niet aan‐
wezig is bij de civiele zitting.
Het feit dat reflecterende vragen regelmatig aan bod kwamen tijdens de geob‐
serveerde tuchtzittingen terwijl dit niet het geval was tijdens de geobserveerde
civiele zittingen, kan mogelijk verklaren waarom excuses vaker ter sprake kwamen
tijdens de tuchtzittingen. De onderzoeksresultaten laten immers zien dat dergelijke
vragen uitnodigen tot het doen van excuserende uitingen.
10.2.5.2

De wijze waarop door de (tucht)rechter op de aangeboden excuses werd
gereageerd
Tijdens twee tuchtzittingen werd door het college op de door de beroeps‐
beoefenaar aangeboden excuses gereageerd. De wijze waarop dit gebeurde lijkt
erop te wijzen dat zij het een onderwerp vinden dat voor partijen van belang is. In
het eerste geval reageerde de voorzitter van het college op de excuses die door de
aangeklaagde arts tijdens het mondelinge vooronderzoek waren aangeboden. Zij
vroeg zich hardop af of de behoeften van klaagster met het ontvangen van excuses
niet voldoende waren bevredigd:
“Wat opviel en wat mooi was is dat u zei dat u het fijn vond dat verweerder aangaf dat bepaalde zaken
beter hadden gekund. Wat maakt dat u toch vandaag hier zit? Wat beoogt u? Is het niet genoeg genoeg‐
doening of verwacht u er meer van?”68

Tijdens een andere tuchtzitting vraagt één van de leden beroepsgenoten door wan‐
neer de aangeklaagde arts excuses aanbiedt:
“Waar biedt u uw excuses voor aan?”

67.
68.

TZ6.
TZ4.
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Op een later moment tijdens de zitting geeft de klaagster aan excuses te hebben
gemist in een eerder stadium. Deze opmerking legt dezelfde lid-beroepsbeoefenaar
vervolgens terug bij de aangeklaagde arts:
“Mevrouw heeft excuses gemist. Wat vindt u daarvan?”

Tijdens één geobserveerde civiele zitting reageerde de rechter op de door eiseres
uitgesproken wens om excuses te ontvangen:
Eiseres: “Ik vind het heel jammer dat ik de heer [naam destijds behandelend arts] in vijf jaar tijd nooit
meer heb gesproken. Ik vind het jammer dat ik nooit een excuus heb gekregen.”
Rechter: “Excuses zou u helpen?”
Eiseres: “Ja, excuses, begrip.”
Rechter: “Of een excuus op zijn plaats is, dat moet deze zaak uitwijzen.”69

Opvallend is dat de rechter hier de vraag of er plaats is voor excuses koppelt aan
de vraag of er sprake is van juridisch verwijtbaar handelen. De uitkomst van de
procedure zou bepalend zijn voor de vraag of er excuses hadden moeten worden
aangeboden. Hier wordt mijns inziens voorbijgegaan aan het feit dat het aanvaar‐
den van (juridische) verantwoordelijkheid niet noodzakelijk een onderdeel hoeft te
zijn van het aanbieden van excuses. De eiseres was er wellicht al erg mee geholpen
geweest als de betreffende arts zijn medeleven had geuit. Daarnaast verwijs ik naar
paragraaf 2.2 waarin ik betoog dat het erkennen van een fout of het aanvaarden
van verantwoordelijkheid niet noodzakelijkerwijs impliceert dat er sprake is van
het erkennen van een fout of het aanvaarden van verantwoordelijkheid in juridi‐
sche zin. De betrokken arts kan met andere woorden excuses aanbieden voor het
feit dat er iets fout is gegaan, zonder daarmee ook te erkennen dat hij iets fout
heeft gedaan in juridische zin.
Concluderend blijkt uit deze paragraaf dat de tuchtrechters, die reageerden op
aangeboden excuses, doorvroegen naar wat het aanbieden of ontvangen van excu‐
ses voor de betrokkenen partijen betekent. Anderzijds werd het aanbieden van
excuses door de civiele rechter, die reageerde op de door de eiseres uitgesproken
wens om excuses te ontvangen, in een juridische context geplaatst. Mogelijk wijst
dit op een andere grondhouding die tuchtrechters en civiele rechters hebben ten
aanzien van excuses. Waar de tuchtrechter open staat voor het exploreren van het
onderwerp, plaatst de civiele rechter het onderwerp meteen in een juridische con‐
text. Deze houding zou ertoe kunnen bijdragen dat excuses vaker ter sprake
komen in tuchtzittingen.

69.

CV5.
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10.2.5.3
De mate waarin procespartijen zelf aan het woord kwamen
Het viel op dat de procespartijen zelf tijdens de geobserveerde tuchtzittingen veel
vaker aan het woord kwamen vergeleken dan bij de geobserveerde civiele zittin‐
gen. Tijdens de tuchtzittingen richtte het college het woord tijdens de informatie‐
fase primair richting de procespartijen zelf. De procesvertegenwoordigers kwamen
of helemaal niet aan het woord, dan wel een enkele keer wanneer het college aan
hen een specifieke vraag stelde. Aan het eind van de informatiefase kregen de pro‐
cesvertegenwoordigers meestal wel nog de kans om hun juridische argumentatie
toe te lichten. Regelmatig maakten de procesvertegenwoordigers geen gebruik van
deze mogelijkheid en verwezen zij enkel naar de processtukken.
Tijdens de geobserveerde civiele zittingen was er sprake van een omgekeerd
beeld. Tijdens de informatie fase richtte de rechter het woord primair tot de proces‐
vertegenwoordigers van de procespartijen. Regelmatig werden er hierbij juridisch
technische kwesties besproken. De procespartijen zelf kwamen óf helemaal niet
aan het woord, dan wel een enkele keer wanneer het college aan hen een specifieke
vraag stelde. Tijdens één van de geobserveerde civiele zittingen kwamen de
procespartijen zelfs helemaal niet aan het woord. Eiseres had zich meerdere keren
gemeld bij het ziekenhuis met klachten aan haar hart. Zij werd steeds met gerust‐
stellende woorden naar huis gestuurd. Enige tijd later heeft zij toch een hartaanval
gekregen. De eiseres had dus aardig wat meegemaakt en was voorafgaand en tij‐
dens de zitting zichtbaar gespannen. Toch richtte de rechter geen enkele keer het
woord tot haar, ook niet met de vraag hoe het nu met haar ging (een vraag die tij‐
dens vrijwel alle andere geobserveerde civiele zittingen wel werd gesteld, zie tabel
15). Tijdens de zitting besprak de rechter met de procesvertegenwoordigers ver‐
schillende juridisch technische zaken, waarbij de eiseres soms wel ter sprake
kwam. Op de opmerking van de procesvertegenwoordiger van eiseres dat de eise‐
res zelf ervan overtuigd is dat er een fout is gemaakt, reageert de rechter lachend:
“Ja maar daar hebben we niks aan. Mevrouw zelf is geen medicus. Het gaat zich er in deze procedure niet
om of mevrouw overtuigd is, ik moet ervan overtuigd raken.”

Eiseres lijkt na deze opmerking erg beduusd. Ook op andere opmerkingen van de
rechter of de procesvertegenwoordiger van de gedaagde reageert zij emotioneel.
Onderzoek laat zien dat zittingspraktijken van rechters onderling van elkaar
kunnen verschillen.70 Ik wil dus ook niet betogen dat de zakelijke aanpak van deze
rechter representatief is voor alle civiele rechters. Deze zaak laat echter wel zien
dat er nog steeds rechters zijn die zich enkel richten op het juridische geschil en
daarmee voorbijgaan aan de behoeften van de procespartijen zelf. Het spreekt voor
zichzelf dat wanneer procespartijen niet aan woord komen, zij ook niet hun emo‐
ties en behoeften kunnen uitspreken. Het aanbieden van excuses of het uitspreken
70.

Ippel & Heeger-Hertter 2007, Van der Linden 2010 en Praagman 2011.
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van de wens om excuses te ontvangen is dan dus per definitie niet mogelijk. De
mate waarin de procespartijen zelf aan het woord komen tijdens een mondelinge
behandeling is daarom een mogelijke verklaring voor waarom excuses vaker ter
sprake kwamen in geobserveerde tuchtzittingen.
10.2.5.4
Aandacht voor achterliggende belangen
Bij het observeren van de zittingen is specifiek gekeken naar de mate waarin de
(tucht)rechter aandacht besteedt aan (het oplossen van) het achterliggende conflict
door middel van het inventariseren van (achterliggende) belangen van de proces‐
partijen (zie voor het gebruikte meetinstrument paragraaf 9.5.1). Daartoe heb ik
bekeken in hoeverre de (tucht)rechter niet enkel de feiten onderzoekt die hij nodig
heeft om het juridische het geschil te beoordelen, maar daarnaast ook samen met
partijen en diens procesvertegenwoordigers onderzoekt of er sprake is van een
achterliggend conflict en zo ja wat de kenmerken daarvan zijn. In tabel 15 heb ik
deze observaties weergegeven.
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Samenvattend overzicht inventarisatie achterliggend conflict
Civiele proce‐

Tuchtprocedure

dure

(totaal aantal geob‐

(totaal aantal

serveerde tuchtzittin‐

geobserveerde

gen: 12)

civiele zittingen:
7)
Rechter/college toont empathie of begrip richting één

CZ1; CZ2; CZ4

of beide procespartijen.1

TZ1; TZ3; TZ4; TZ5;
TZ6; TZ6; TZ8; TZ9;
TZ11

Rechter/college toont interesse in één of beide proces‐

CZ1; CZ2; CZ3;

TZ1; TZ3; TZ3; TZ8;

partijen.2

CZ4; CZ5; CZ6

TZ9; TZ10

Rechter/college vraagt wat één of beide procespartijen

CZ4; CZ6

TZ4

CZ1; CZ4; CZ6

TZ12; TZ4; TZ4; TZ6;

verwachten van de

procedure.3

Rechter/college constateert dat verwachtingen van
één of beide procespartijen niet stroken met het doel

TZ6; TZ7; TZ12

of de procesbeginselen van de procedure (en stelt de
verwachtingen bij).4
Rechter/college inventariseert de belangen van één of

-

beide procespartijen.5

TZ10

Rechter/college constateert dat er naast het juridische
geschil ook sprake is van een achterliggend
1

TZ5; TZ6; TZ8; TZ9;

-

TZ4; TZ5; TZ6

conflict.6

Bijvoorbeeld: “Het college wil beginnen met medeleven te uiten, want de aanleiding dat we hier zitten

is dat u man is overleden.” (TZ8), “Het moet voor u ook niet makkelijk zijn om hier te zitten, dat beseffen
wij ook.” (CZ2) en “Omdat het voor alle betrokkenen toch wel een spannende situatie is proberen wij zo
snel mogelijk uitspraak te doen.” (TZ9).
2

Bijvoorbeeld: “Hoe gaat het nu met u?” (CZ2; CZ3; CZ4; CZ5; CZ6; TZ1; TZ10; TZ3), “Heeft u nog

steeds pijn?” (CZ1), “Hoe heeft u het calamiteitenonderzoek ervaren?” (TZ8) en “Heeft u nog pijn aan
de ogen?” (CZ5).
3

Wat maakt dat u toch vandaag hier zit? Wat beoogt u? (TZ4), “Stel dat de vordering wordt toege‐

wezen?” (CZ6) en “Wat verwacht u van deze procedure?” (CZ4 en CZ6).
4

Bijvoorbeeld: “(…) want er zit ook een hele juridische vraag aan of dit de juiste procedure is. Dus ik

weet niet of u vandaag op alle vragen antwoorden kan krijgen.” (CZ6) en “Daar gaat het in deze proce‐
dure niet om. Het gaat om de klacht niet om de gevolgen.” (TZ7).
5

Bijvoorbeeld: “Wat had [aangeklaagde] dan anders moeten doen?” (TZ10), “Wat is voor u het meest

prangend?” (TZ6) en “Voelde u zich als patiënt niet serieus genomen?” (TZ9).
6

Bijvoorbeeld: “Ik hoop dat u los van het juridische en van wat hier uit gaat komen – want wij gaan

sowieso uitspraak doen – nog eens kunt kijken of u wat met elkaar kunt bespreken.” (TZ4) en “Het zou
beter zijn om met elkaar te praten met een neutrale derde erbij. Dat had al lang moeten gebeuren, maar
dat is achteraf gepraat.” (TZ6).
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Wanneer we tabel 15 bekijken valt met name ten aanzien van de laatste twee cate‐
gorieën een verschil op. Tijdens de geobserveerde tuchtzittingen kwam het regel‐
matig voor dat het tuchtcollege aandacht besteedde aan de belangen van de
procespartijen en aan het achterliggende conflict. Hiervan was tijdens de civiele
zittingen geen enkele keer sprake.
Bij de geobserveerde civiele zittingen leek het juridische geschil voorop te staan.
Of er sprake was van een achterliggend conflict werd niet geïnventariseerd. Dit
hangt samen met het doel van de procedure, namelijk het vaststellen of er sprake is
schadeplichtigheid. Tijdens twee geobserveerde civiele zittingen toonde de rechter
aan het begin van de zitting empathie voor de eisende partij terwijl tegelijkertijd
werd gewezen op het zakelijke karakter van de civiele procedure:
“Dit is een civiele rechtszaak. Iedereen realiseert zich dat het om uw gezondheid gaat. Beslissingen van de
rechtbank zijn zakelijk, dat moet u niet begrijpen als een gebrek aan belangstelling.”71
“Ik wil beginnen met iets op te merken. Met het indienen van de dagvaarding is uw zaak een juridische
zaak geworden. Dat neemt niet weg dat de aanleiding van deze zaak een hele verdrietige is. Ik wil daar
niet aan voorbij gaan.”72

Tijdens de geobserveerde tuchtzittingen kwam het dus wel voor dat er aandacht
was voor de belangen van de procespartijen en het achterliggende conflict. Echter
bleek wel dat wanneer er werd geconstateerd dat er meer aan de hand was tussen
de partijen, de tuchtrechter weinig tot geen mogelijkheden had om partijen dichter
bij elkaar te brengen. Er is tijdens deze procedure voor partijen immers geen moge‐
lijkheid om tot een schikking te komen. Het enige wat de tuchtrechter kon doen is
de hoop uitspreken dat de partijen na de zitting nog met elkaar in gesprek zouden
gaan. Het bleef dus bij een constatering dat er sprake was van een achterliggend
conflict. Er werden geen stappen ondernomen om dit conflict op te lossen:
“Ik hoop dat u los van het juridische en van wat hier uit gaat komen – want wij gaan sowieso uitspraak
doen – nog eens kunt kijken of u wat met elkaar kunt bespreken. U bent er nu toch allebei dus ik zou
zeggen maak van deze gelegenheid gebruik.”73
“Het is zo jammer dat u niet samen in gesprek gaat, deze zaal is daarvoor geen goede ambiance (…) Het
zou beter zijn om met elkaar te praten met een neutrale derde erbij. Dat had al lang moeten gebeuren,
maar dat is achteraf gepraat.”74

71.
72.
73.
74.

CZ1.
CZ2.
TZ4.
TZ6.
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De civiele rechter kan wel met partijen de mogelijkheden van een schikking ver‐
kennen. Wanneer tijdens de geobserveerde civiele zittingen het beproeven van een
schikking ter sprake kwam, werd door de rechter echter vooral gewezen op de
proceseconomische voordelen van het bereiken van een schikking. Het beproeven
van een schikking werd niet aangrepen als een gelegenheid om te onderzoeken
wat er nu echt tussen partijen speelde of om te komen tot definitieve geschilbe‐
slechting. Eén van de rechters merkte in het kader van het beproeven van een
schikking bijvoorbeeld op:
“Ik zei het in het begin al. We kunnen kijken of hier een andere oplossing is. We hebben het over smarten‐
geld. We weten allemaal wat staat in de smartengeldgids, dat zijn geen grote bedragen. Zou dat vanuit
pragmatische redenen een opening bieden voor een gesprek?”75

Concluderend laten de onderzoeksresultaten zien dat er tijdens de geobserveerde
tuchtzittingen regelmatig aandacht werd besteed aan de belangen van de proces‐
partijen en het achterliggende conflict, terwijl dit tijdens de geobserveerde civiele
zittingen niet het geval was. Mogelijk kan dit (mede) verklaren waarom excuses
vaker ter sprake kwamen in de geobserveerde tuchtzittingen. De wens om excuses
aan te bieden of te ontvangen is immers een voorbeeld van een belang dat bij
procespartijen kan spelen.
10.2.6

Conflictescalatie

Tijdens de bijgewoonde zittingen is bijgehouden of er sprake was van conflictesca‐
latie (zie paragraaf 9.5.1 voor het gebruikte meetinstrument). Tijdens vrijwel alle
zittingen werden uitingsvormen van conflictescalatie waargenomen (zie tabel 16).
Voorafgaand aan het onderzoek hield ik rekening met de mogelijkheid dat excuses
weinig aan orde zouden komen tijdens mondelinge behandelingen van juridische
procedures (zie bijlage 4). Dit baseerde ik op de gedachte dat zaken die terecht‐
komen in een juridische procedure per definitie zijn geëscaleerd en dat er daarom
binnen deze zaken geen bereidheid/behoefte is om excuses aan te bieden/te ont‐
vangen. De onderzoeksresultaten laten echter zien dat conflictescalatie niet aan het
aanbieden van excuses in de weg hoeft te staan. In de meeste geobserveerde zittin‐
gen zijn immers zowel uitingsvormen van conflictescalatie als excuserende
uitingen waargenomen. Mogelijk is dit wel afhankelijk van mate waarin het con‐
flict is geëscaleerd. Tijdens de zitting waarbij de conflictescalatie tussen partijen het
grootst leek te zijn (aangezien er eerder zelfs sprake was geweest van geweld) zijn
bijvoorbeeld geen excuserende uitingen geobserveerd.

75.

CZ1.
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Tabel 16

Samenvattend overzicht waargenomen uitingsvormen van conflictescala‐
tie

Uitingsvormen van conflictescalatie:

Civiele proce‐

Tuchtprocedure

dure

(totaal aantal

(totaal aantal

geobserveerde

geobserveerde

tuchtzittingen:

civiele zittingen:

12)

7)
Wanneer partijen zelf aan het woord komen zijn ze boos of

CZ1; CZ1; CZ4;

TZ1; TZ1; TZ3;

geëmotioneerd.

CZ4; CZ5

TZ4; TZ6; TZ6;

Partijen reageren (verbaal of non-verbaal) geërgerd/afkeu‐

CZ2; CZ5

TZ4; TZ7; TZ8;

TZ10
rend wanneer de ander aan het woord is.
Partijen richten hun verbale of non-verbale communicatie tot

TZ10
CZ2; CZ6

TZ4; TZ5; TZ9

CZ1; CZ2

TZ1

-

TZ10

-

TZ12

elkaar in plaats van tot de rechter/het tuchtcollege.
Partijen bespreken naast de kern van de eis/klacht een
groot aantal bijzaken die juridisch weinig relevantie hebben.
Partijen onderbreken elkaar wanneer de ander aan het
woord is.
Tijdens de zitting komt ter sprake dat eerder sprake is
geweest van geweld tussen partijen.

Een vervolgvraag is of de excuserende uitingen die zijn waargenomen tijdens de
geobserveerde zittingen, waarin het blijkens tabel 16 in het merendeel van de
gevallen ging om geëscaleerde conflicten, ook effectief waren. Met effectief bedoel
ik dat de excuses leiden tot de in paragraaf 2.3 benoemde positieve gevolgen.
Hoewel ik deze vraag niet aan de hand van de onderzoeksdata kan beantwoorden
(hiervoor zou aanvullend empirisch onderzoek nodig zijn), heb ik wel geobser‐
veerd hoe door de ontvangers op de excuserende uitingen werd gereageerd. De
reacties geven in ieder geval een aanwijzing of de excuses positief zijn ontvangen.
Slechts op twee van de tijdens de geobserveerde tuchtzittingen aangeboden
excuses en op één van de tijdens de civiele zittingen aangeboden excuses werd
gereageerd door de wederpartij. Tijdens één van de tuchtzittingen leek de door de
aangeklaagde arts aangeboden excuses partijen dichter bij elkaar te brengen:
Aangeklaagde: “Ik wil beginnen te zeggen dat ik erg met [naam klaagster] meeleef. En dat ik het echt
betreur dat ze vijf jaar na datum nog steeds restverschijnselen heeft. Het is iets wat je bezighoudt en ik
denk er nog vaak aan.”
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Vader klaagster: “Dat is ook wederzijds. Wij denken ook nog dagelijks aan jou en hoe je bent behandeld
door je meerdere, in de steek gelaten. Dat vinden we oprecht heel erg voor je.”76

Later tijdens de zitting lijken partijen echter weer verder van elkaar af te komen
staan. De klaagster en haar vader reageren dan namelijk aangeslagen en geïrriteerd
op het zakelijke juridische betoog van de procesvertegenwoordiger van de ver‐
weerster. In dit betoog benadrukt hij dat er geen beoordeling mag worden gemaakt
met de kennis van nu. De vader van de klaagster reageert hier aangeslagen en
zichtbaar emotioneel op:
“Ik stoor me eraan dat er steeds wordt gesproken over de kennis die we achteraf hebben. Dat neemt niet
weg dat een meid van 25 half verlamd binnen gedragen moest worden.”77

Tijdens een andere geobserveerde tuchtzitting leken de excuses juist te leiden tot
irritatie. Hier leek er een discrepantie te bestaan tussen de wijze waarop de aange‐
klaagde arts excuses aanbood en de wijze waarop de klaagster wilde dat de arts
excuses aan zou bieden.
Aangeklaagde: “Er is iets misgegaan. Daar bied ik ook mijn excuses voor aan. Maar ik heb mevrouw altijd
serieus genomen.”
Tuchtrechter: “Waar biedt u uw excuses voor aan?”
Aangeklaagde: “Voor alles wat om mij heen is gebeurd.”
Klaagster: “Tjongejongejonge” (reageert zichtbaar geïrriteerd).78

De aangeklaagde arts biedt hier zijn excuses aan voor de algehele gang van zaken,
zonder daarbij zijn eigen rol te expliciteren. Dit leidt tot irritatie bij de klaagster.
Een mogelijk verklaring hiervoor is dat zij wellicht behoefte had aan excuses
waarin de aangeklaagde arts verantwoordelijkheid aanvaardt voor de rol die hij
zelf heeft gespeeld in het incident. Op een later moment tijdens de zitting zegt de
procesvertegenwoordiger van de klaagster hierover:
“Dokter [naam aangeklaagde] zegt dat hij excuses had moeten aanbieden, maar dit blijkt niet uit het ver‐
weerschrift. Het ligt aan iedereen behalve aan meneer [naam aangeklaagde].”

Tijdens één van de geobserveerde civiele zittingen ging het om een zaak waarin
eiser vier jaar geleden was geopereerd aan zijn pols. De eiser stelde dat er tijdens
deze operatie gebruik was gemaakt van een te lange schroef als gevolg waarvan hij
nog steeds klachten ervaart. De destijds behandelend arts is aanwezig tijdens de
zitting. Wanneer hij aan het woord komt uit hij medeleven jegens de eiser en geeft
76.
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hij daarnaast aan dat hij ervan overtuigd is dat hij geen fout heeft gemaakt. Hij
biedt wel aan om één en ander aan de eiser en zijn familie uit te leggen. De moeder
van de eiser reageert hierop als volgt:
“Ik wil dokter [naam destijds behandelend arts] bedanken voor zijn uitleg over het proces. Maar mij valt
wel op dat hij erg vanuit zijn eigen verhaal praat. Dat is ook logisch want hij heeft zijn best gedaan. Er
moet wel een te lange schroef gebruikt zijn want mijn zoon heeft klachten. Als [naam eiser] geen klachten
had gehad, hadden we hier niet gezeten. We zitten hier wel met een jongen die veel pijn heeft, er veel last
van heeft, zijn werk niet meer kan doen, niet meer kan sporten, hij was een sportieve jongen.”79

Ook hier lijkt de (moeder van de) eiser uitgebreidere excuses te wensen dan de
aanwezige arts had aangeboden. In het bijzonder lijkt er behoefte te zijn aan een
erkenning dat er inderdaad een te lange schroef is gebruikt of in ieder geval het
ontvangen van een verklaringen voor de door de eiser ervaren klachten. Tegelijker‐
tijd lijkt de moeder van de eiser wel begrip te tonen voor het perspectief van de
arts. Ze bedankt hem immers voor zijn uitleg en geeft aan dat hij zijn best heeft
gedaan. Wat het precieze effect van de aangeboden excuses is geweest valt natuur‐
lijk niet vast te stellen, maar het is niet ondenkbaar dat de begripvolle toon die de
moeder van de eiser aanslaat het gevolg is geweest van de ontvangen excuses.
Ten aanzien van de excuses die voorafgaand aan de zitting waren aangeboden
geldt dat deze kennelijk niet hebben geleid tot het voorkomen van een juridische
procedure. In de meeste gevallen werden deze excuses door de ontvangers dan
ook als negatief ervaren. Zo gaf een klaagster tijdens één van de geobserveerde
tuchtzittingen aan het telefoongesprek waarin de betrokken arts medeleven had
geuit als onbevredigend te hebben ervaren:
“Ze heeft me niet eens gecondoleerd. De mensen van de uitvaartverzekering hebben dat pas voor het eerst
gedaan. Het was een heel naar gesprek.”80

Tijdens een andere tuchtzitting gaf de klager aan de door de zorgverlener aangebo‐
den excuses niet genoeg te vinden:
“Maar dit heeft mij alles gekost. Ik kan niet meer zelfstandig lopen en niet meer spelen met mijn kleinkin‐
deren.”81

In de tuchtzaak waarin de aangeklaagde arts excuses had aangeboden tijdens het
vooronderzoek is er sprake van onbegrip aan de kant van de klaagster dat de
inhoud van het verweerschrift niet strookt met de aangeboden excuses:

79.
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“De heer [naam verweerder] heeft tijdens het vooronderzoek aangegeven dat dingen anders hadden
gemoeten. Ik vind het erg jammer dat ik dat niet terug zie in het verweerschrift.”82

Wanneer de voorzitter van het tuchtcollege op een later moment vroeg waarom de
door de arts aangeboden excuses voor haar geen voldoende genoegdoening boden,
gaf zij aan dat de excuses voor haar te laat waren gekomen:
“Het was voor mij te laat. Ik vind ook dat er in eerste instantie niet goed is gereageerd op de klacht. Ik
zoek een bepaalde vorm van erkenning.”83

Tijdens twee tuchtzittingen gaven respectievelijk een klager en een klaagster aan
dat zij niet waren betrokken bij de totstandkoming van de door het ziekenhuis
genomen verbetermaatregelen:
“Het calamiteitenrapport is ons lange tijd is onthouden. Dit heeft het ziekenhuis pas gegeven nadat we de
pers gezocht hadden. Drie en een half jaar na het overlijden van onze dochter hebben we het rapport pas
ontvangen, het ziekenhuis heeft ons dat onthouden.”84
“Als je wilt verbeteren dan wil je met alle partijen spreken maar wij zijn nooit benaderd.”85

Tijdens één civiele zitting bleek ten slotte dat de volgens de ouders van klaagster
toegezegde verbetermaatregelen niet waren nagekomen. Nadat de arts had uitge‐
legd dat de kans op de complicatie die zich had voorgedaan zo klein is dat kinde‐
ren nog steeds niet hierop getest worden. Hierop gaven de ouders van klaagster
geëmotioneerd aan:
“Ons is beloofd dat dit in de toekomst voorkomen zou worden, dat alle kinderen getest zouden worden.”86

Samengevat laten de onderzoeksresultaten besproken in deze paragraaf zien dat
ondanks het feit dat er tijdens vrijwel alle geobserveerde zittingen uitingsvormen
van conflictescalatie zijn waargenomen, er tijdens diezelfde zittingen vaak toch
excuserende uitingen werden gedaan. Conflictescalatie lijkt dus niet per definitie
aan het doen van excuserende uitingen in de weg te staan. Andersom kan echter
ook gesteld worden dat de aangeboden excuses niet leiden tot de-escalatie van het
conflict. Er kunnen dus vraagtekens worden gesteld bij de effectiviteit van ter zit‐
ting aangeboden excuses. In lijn hiermee bleek dat op de excuserende uitingen
over het algemeen niet positief werd gereageerd. In de meeste gevallen werd in
82.
83.
84.
85.
86.

TZ4.
TZ4.
TZ6.
TZ8.
CZ2.

10

Observatieonderzoek en interviewstudie: uitkomsten

281

zijn geheel niet gereageerd op de excuserende uitingen. In de gevallen waarin er
wel sprake was van een reactie waren deze over het algemeen kritisch. Slechts in
één geval ontlokte een excuserende uiting een uitgesproken positieve reactie van
de ontvanger. Deze bevindingen zijn in lijn met de in paragraaf 2.4 besproken
sociaal-psychologische literatuur waaruit blijkt dat de effectiviteit van excuses niet
vanzelfsprekend, maar juist contextafhankelijk is. Hoewel we dit aan de hand van
de onderzoeksresultaten niet met zekerheid kunnen vaststellen, zou de mate van
conflictescalatie hier een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat op de
meeste excuserende uitingen geen positieve reactie werd gegeven door de ontvan‐
ger. Daarnaast bleek dat de ontvangers vaak kritisch waren over de inhoud van de
excuserende uitingen. Dit kan er mee te maken te hebben dat zij in deze (geësca‐
leerde) fase van het conflict behoefte hadden aan meer uitgebreidere excuses.
10.2.7

Hoedanigheid procespartijen en aanwezigen tijdens de zitting

Een belangrijk verschil tussen de geobserveerde civiele zittingen en geobserveerde
tuchtzittingen bleek de hoedanigheid van de aangeklaagde partij. In een tuchtpro‐
cedure wordt de beroepsbeoefenaar in persoon aangesproken. In een civiele proce‐
dure ligt dit anders. Voor alle geobserveerde civiele zittingen gold dat niet de
behandelend arts, maar de overkoepelende zorginstelling aansprakelijk werd
gesteld. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in art. 7:462 BW waarin de
centrale ziekenhuisaansprakelijkheid is geregeld. Hieruit vloeit voort dat een zie‐
kenhuis aansprakelijk is voor alle verrichtingen die binnen zijn muren plaatsvin‐
den. Hierbij is niet van belang of de betrokken zorgverlener ook daadwerkelijk in
een arbeidsrechtelijke verhouding tot de zorginstelling staat. Het gaat om een
vorm van risicoaansprakelijkheid.
Tijdens alle geobserveerde tuchtzittingen was de aangeklaagde zorgverlener
aanwezig. In alle gevallen werd hij, ondanks dat dit niet verplicht is tijdens een
tuchtprocedure, bijgestaan door een procesvertegenwoordiger. Een vertegenwoor‐
diger van een verzekeraar was tijdens geen van de geobserveerde tuchtzittingen
aanwezig.87 Tijdens de geobserveerde civiele zittingen was in de meeste gevallen
een vertegenwoordiger van het ziekenhuis aanwezig en daarnaast een vertegen‐
woordiger van de verzekeraar aanwezig. In alle gevallen was daarnaast een pro‐
cesvertegenwoordiger aanwezig, hetgeen ook verplicht is in de civiele procedure.
Aangezien de destijds behandelend arts geen partij was in de betreffende civiele
procedures, was deze in veel gevallen ook niet aanwezig. Tijdens een van de
civiele zittingen gaf de rechter aan dat hij het jammer vond dat de betrokken arts
niet aanwezig was:
87.

Dit sluit niet uit dat een verzekeraar op de achtergrond (als financier en/of belanghebbende) toch
betrokken kan zijn bij medische tuchtzaken. Men kan denken aan de situatie dat een verzekeraar
verwacht dat de uitkomst van een tuchtprocedure invloed kan hebben op de uitkomst van een
tegelijkertijd lopende civiele procedure.
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Rechter: “In sommige zaken is de communicatie niet optimaal geweest. Ik weet natuurlijk niet of dat bij
deze zaak ook het geval is. Maar in zo’n gevallen kan het zo zijn dat de angel er met een gesprekje uit
gehaald kan worden.”
Procesvertegenwoordiger gedaagde: “[naam destijds behandelend arts] is er niet bij vandaag om voor hem
moverende redenen. En daar zullen we het mee moeten doen vandaag.”
Rechter: “Het wordt hier wel steeds juridischer mee.”
Procesvertegenwoordiger gedaagde: “Ja dat realiseer ik mij.”88

Tijdens de geobserveerde civiele zittingen waar de destijds behandelend arts wel
aanwezig was, sprak de rechter in de meeste gevallen zijn waardering hiervoor uit.
In één geval sprak de rechter bijvoorbeeld direct na het afsluiten van de zitting de
arts toe:
“Heel goed dat u vandaag hier aanwezig bent geweest, dat wordt erg gewaardeerd.”89

Wanneer er sprake is van een medische fout is de betrokken arts de aangewezen
persoon om excuses aan te bieden. Nu we constateren dat deze arts tijdens veel
van de bijgewoonde civiele zittingen niet aanwezig was, kan dit een mogelijke ver‐
klaring zijn voor het feit dat excuses vaker ter sprake kwamen tijdens de geobser‐
veerde tuchtzittingen.

10.3

Uitkomsten interviewstudie

Uiteindelijk zijn er tien artsen gevonden die bereid waren om deel te nemen aan de
interviewstudie. Negen van deze artsen hadden een tuchtprocedure doorlopen. Er
is slechts één arts die betrokken was geweest bij een civiele procedure bereid
gevonden om een interview mee af te nemen. Het is ten aanzien van deze
onderzoeksresultaten dus niet mogelijk om een vergelijking tussen de twee proce‐
dures. Desalniettemin bieden de onderzoeksresultaten interessante inzichten die
van belang zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag van dit proef‐
schrift.
In dit onderzoek bekijk ik hoe het aanbieden van excuses in een (civielrechte‐
lijke) juridische procedure kan worden belemmerd of bevorderd. In dit kader is het
van belang om te weten welke beweegredenen artsen hebben voor het wel/niet
aanbieden van excuses. Meer in het bijzonder is het van belang om meer inzicht te
verkrijgen of en zo ja op welke manier juridische overwegingen daarbij een rol spe‐
len. Ik bespreek in deze paragraaf dan ook welke redenen de geïnterviewde artsen
aandragen om wel/geen excuses aan te bieden. Aan de geïnterviewde artsen is
gevraagd of zij excuses hebben aangeboden voor het incident dat de aanleiding
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was van de procedure. Ik bespreek in paragraaf 10.3.1 de redenen die artsen aan‐
droegen om geen excuses aan te bieden. De redenen die artsen aandroegen om
juist wel excuses aan te bieden bespreek ik in paragraaf 10.3.2. In paragraaf 10.3.3
vat ik de inzichten samen en bekijk ik specifiek in hoeverre juridische overwegin‐
gen een rol hebben gespeeld in de overwegingen van de geïnterviewde artsen om
wel/geen excuses aan te bieden.
10.3.1

Redenen om geen excuses aan te bieden

Zeven van de geïnterviewde artsen gaven aan geen excuses te hebben aangeboden
voor het incident dat ten grondslag lag aan de procedure. De meest genoemde
reden voor het niet aanbieden van excuses was dat er in de beleving van de arts
geen fout was gemaakt.
Geïnterviewde 4: “Ik denk niet dat je excuses hoeft aan te bieden als er niks fout is gedaan. Ik bedoel, je
probeert altijd de patiënt in leven te houden. En een goede behandeling te geven.”
Geïnterviewde 7: “In mijn beleving zijn we, toen op het moment dat het probleem geconstateerd is, gaan
redden en zo hard mogelijk ons best gedaan en daar kun je geen excuus van maken dat je gewoon enorm je
best hebt gedaan.”
Geïnterviewde 9: “We hadden niks fout gedaan. Dus dan hoef je geen excuses aan te bieden.”

Een tweede reden die werd genoemd voor het niet aanbieden van excuses was dat
er geen gelegenheid was om dit te doen. Dit was bijvoorbeeld het geval omdat de
arts niet op de hoogte was van klacht of omdat de patiënt niet bereid was om in
gesprek te gaan.
Geïnterviewde 8: “Omdat, ik echt te laat op de hoogte was dat ze, uhmm, eigenlijk door de claims kwam ik
op de hoogte dat ze een andere route in was gegaan.”
Geïnterviewde 6: “Maar toen wilde de patiënt eigenlijk geen contact meer hebben dus toen was die moge‐
lijkheid er eigenlijk niet meer.”

Uit de interviews bleek verder dat in sommige gevallen een derde invloed had
uitgeoefend op de bereidheid van de arts om excuses aan te bieden. Eén van de art‐
sen had bijvoorbeeld tijdens een nagesprek uitgebreide excuses aangeboden aan de
betrokken patiënt. De arts gaf aan dat haar procesvertegenwoordiger in de daarop‐
volgende tuchtprocedure had geadviseerd meer terughoudend te zijn met dit soort
uitingen:
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Geïnterviewde 5: “Jawel want we hebben ook samen naar dat gesprek teruggekeken wat gedeeltelijk opge‐
nomen was en zij keek daar duidelijk met een juridische blik naar en zij zei ook van ik vind dat jij hier erg
ver in gaat. (…) Dus dat uit juridisch oogpunt dat inderdaad dat begrip tonen slash empathie tonen slash
sorry zeggen niet zo verstandig is denk ik, daar hebben we het wel over gehad.”

Een andere arts gaf aan dat de verzekeraar van het ziekenhuis er volgens hem niet
blij mee zou zijn geweest wanneer hij excuses had aangeboden:
Geïnterviewde 8: “Dat weet ik inmiddels wel, de verzekeraar vindt het niet prettig als je echt zegt uh ik
heb het verkeerd gedaan. (…) Verzekeraars willen niet dat je dat expliciet zegt want dan wordt de, de, dan
is er geen schuldvraag meer dan is het alleen maar de vraag betalen en hoeveel, ja dat is dan de achterlig‐
gende gedachte voor de verzekeraars.”

Eén arts benoemde dat de context van een juridische procedure voor haar een
reden was om terughoudendheid te betrachten bij het aanbieden van excuses. Spe‐
cifiek sprak ze de angst uit om met het aanbieden van excuses te erkennen dat er
sprake was van een fout:
Geïnterviewde 5: “Dat is misschien ook wel waar je bang voor bent als je nou eenmaal in zo’n juridische
procedure zit, als ik nu zeg sorry dan zeg ik daarmee dat ik een fout gemaakt heb, snap je?”

Verder bleek dat de door de geïnterviewde artsen ervaren conflictescalatie een
reden kon zijn om tijdens de loop van de procedure geen excuses aan te bieden.
Vrijwel alle geïnterviewde artsen gaven aan dat zij het conflict tijdens de procedure
als zeer geëscaleerd hebben ervaren (score 4, 5 of 6 op de gebruikte schaal voor
conflictescalatie). Tegelijkertijd gaven de meeste geïnterviewde artsen aan dat het
conflict in hun beleving voorafgaand aan de procedure nog niet geëscaleerd was
(score 1 of 2 op de gebruikte schaal voor conflictescalatie). Sommige artsen gaven
ook specifiek aan dat de escalatie van het conflict voor hun een reden was om tij‐
dens de loop de van procedure geen excuses aan te bieden. Eén van de artsen had
bijvoorbeeld in een eerder stadium weliswaar medeleven geuit richting de patiënt,
maar gaf aan dat hij tijdens de tuchtzitting niet meer de bereidheid voelde om dit
te nogmaals uit te spreken:
Interviewer: “We hadden het al eerder over het tonen van empathie en het aanbieden van excuses. Heeft u
dat tijdens de zitting ook nog gedaan?”
Geïnterviewde 1: “Nee, dat heb ik niet meer gedaan. Ik voelde mij op dat moment zo onredelijk behandeld
en in mijn eer aangedaan dat ik dat niet meer wilde.”

Een andere arts was lange tijd niet op de hoogte geweest van het feit dat de patiënt
een klacht had. Toen er uiteindelijk een civiele aansprakelijkheidsprocedure aan‐
hangig werd gemaakt was hij niet meer bereid om excuses aan te bieden:
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Geïnterviewde 8: “En toen heb ik er bewust voor gekozen dat niet meer te doen, misschien ook dat ik dacht
bekijk het. (…) Dat soort emoties komen natuurlijk wel een beetje op.”

10.3.2

Redenen om wel excuses aan te bieden

Zes van de geïnterviewde artsen gaven aan op enig moment excuses te hebben
aangeboden. Twee van de geïnterviewde artsen geven aan dat zij op advies van
hun procesvertegenwoordigers excuses hadden opgenomen in het verweerschrift
dat in het kader van de aanhangig gemaakte tuchtprocedure was opgesteld. Eén
van deze artsen gaf aan dat hij zich uiteindelijk niet meer kon vinden in de inhoud
van het verweerschrift. Op de vraag waarom reageerde hij als volgt:
Geïnterviewde 2: “Alles is opgebouwd naar duizendmaal sorry: als ik het geweten had, had ik het niet
gedaan. Dat stuk was dus aan de ene kant rationeel waarin iets beschreven was, maar er zat ook een hoop
mea culpa in. (…) Daar moet je bij slikken als je dat leest.”

Op de vraag waarom zijn procesvertegenwoordiger het, ondanks de bedenkingen
van hemzelf, toch van belang vond om excuses op te nemen in het verweerschrift,
antwoordde hij:
Geïnterviewde 2: “Ja, mijn jurist was eenduidig want het mag niet. (…) Dus we moeten de dingen doen
die het tuchtcollege gunstig stemmen. Dat is zijn motto natuurlijk. Dat betekent dat er een duidelijk mea
culpa in het verweerschrift moet.”

De andere arts gaf aan dat hij met zijn procesvertegenwoordiger niet zozeer had
besproken of hij excuses zou aanbieden, dat was volgens hun beide een vanzelf‐
sprekendheid. Wel hadden ze besproken wanneer een geschikt moment zou zijn
om dat te doen:
Geïnterviewde 6: “Dus het ging niet over de wel of niet vraag. De vraag was alleen kunnen we ergens een
setting krijgen waarin dat kan gebeuren.”

Eén van de geïnterviewde artsen gaf aan dat zij tijdens een nagesprek excuses had
aangeboden in een poging om de relatie met de patiënt te herstellen.
Geïnterviewde 5: “Ja relatieherstel, door begrip te tonen, haar uitleggen ehm waarom dingen gelopen zijn
zoals ze gelopen zijn. Haar proberen te helpen om in die hele rollercoaster waarin ze zat dingen een plek te
kunnen geven. Ja weet je zij heeft natuurlijk een hele heftige periode meegemaakt waar van alles gebeurd
is en je wilt die mensen helpen om ja dat een plek te geven ja en om dat te verwerken en om te snappen
hoe dingen gelopen zijn.”
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Voorts gaven verschillende artsen aan dat zij op enig moment medeleven of empa‐
thie hadden getoond jegens de patiënt. Wanneer aan de geïnterviewde artsen werd
gevraagd wat zij verstaan onder het begrip excuses maakten de meeste een onder‐
scheid tussen het aanbieden van excuses en het uiten van medeleven of empathie.
Het uiten van medeleven of empathie werd door hen niet gezien als het aanbieden
van excuses. De meeste artsen zagen het aanvaarden van verantwoordelijkheid als
een cruciaal onderdeel van het aanbieden van excuses:
Geïnterviewde 4: “Dat je daarmee aangeeft dat het eigenlijk ook jouw fout is. Dat denk ik bij excuses. Dat
je uit dat je het heel vervelend vindt dat ze is overleden, maar ik denk dat excuses echt is als je toegeeft dat
je een fout hebt gemaakt.”
Geïnterviewde 6: “Ja erkennen openlijk dat er iets niet goed gegaan is. En dat je dat betreurt. En dat je
alles binnen het mogelijke wilt doen om de gevolgen daarvan te helen of teniet te doen of hoe je het wilt
formuleren. Dus dat de gevolgen daarvan dat dat jouw pakkie an is.”
Geïnterviewde 9: “Gewoon echt zeggen sorry dat het verkeerd gegaan is. Gewoon echt benoemen. En ook
gewoon benoemen wat er verkeerd gegaan is. En ja daarvoor je excuses aanbieden en zeggen van dat heb
ik niet goed geregeld.”

Sommige geïnterviewde artsen die aan hadden gegeven geen excuses te hebben
aangeboden, gaven aan wel medeleven te hebben getoond jegens de patiënt:
Interviewer: “Zijn er op enig moment excuses aangeboden aan die mevrouw?”
Geïnterviewde 1: “Nee dat niet. Maar dat kwam omdat ik van mening was, en die overtuiging heb ik nog
steeds, dat ik niets fout gedaan heb. Ik heb dat ook proberen uit te leggen aan die mevrouw maar dat
landde niet meer. (…) We hebben wel medeleven en empathie getoond, want het is natuurlijk verschrikke‐
lijk voor die mevrouw.”

10.3.3

Samenvattend

In tabel 17 breng ik de onderzoeksresultaten uit deze paragraaf samen. Wanneer
we deze tabel overzien blijkt dat juridische overwegingen in een aantal gevallen de
keuze van de artsen om wel/geen excuses aan te bieden te hebben beïnvloed. In
één geval sprak de arts specifiek de angst uit om door het aanbieden van excuses
een fout te erkennen. In andere gevallen wees de procesvertegenwoordiger op de
juridische consequenties van het aanbieden van excuses. Daarbij werd zowel gewe‐
zen op mogelijke negatieve consequenties van het aanbieden van excuses als op
mogelijke positieve consequenties van het aanbieden van excuses. Eén van de geïn‐
terviewde artsen was in de veronderstelling dat de verzekeraar negatief tegenover
het aanbieden van excuses stond. Juridische overwegingen speelden dus een rol,
maar wel in de minderheid van de gevallen. Opvallend was dat geen van de artsen
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verwees naar een gedragscode bij het geven van een verklaring waarom er wel/
geen excuses waren aangeboden. Desgevraagd bleek dat slechts één van de artsen
op de hoogte was van de GOMA. Hoewel in de juridische literatuur dus wordt
gesteld dat uit de GOMA een verplichting kan worden afgeleid tot het aanbieden
van excuses na een medische fout (zie paragraaf 3.6.1) bleken de geïnterviewde art‐
sen dus over het algemeen geen kennis van te hebben van het bestaan van deze
gedragscode.
Het valt daarnaast op dat de meest genoemde reden voor het niet aanbieden
van excuses was dat er in de beleving van de arts geen fout was gemaakt. Deze
reden werd ook verschillende keren naar voren gebracht, terwijl het tuchtcollege
wel had geconcludeerd dat er sprake was tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. Deze
uitkomst is in lijn met de in paragraaf 2.5.2 besproken literatuur waarin wordt
benoemd dat de bereidheid om excuses aan te bieden kan ontbreken omdat de
normschender zijn eigen gedrag ziet als gerechtvaardigd. Als verklaring hiervoor
wordt genoemd dat normschenders de neiging kunnen hebben om zich moreel te
distantiëren van de onrechtmatigheid van hun gedraging.
Tabel 17

Samenvattend overzicht redenen om wel/geen excuses aan te bieden

Redenen om

–

Er was geen sprake van een fout (1, 4, 7, 8, 9, 10)

geen excuses

–

Er was geen gelegenheid om excuses aan te bieden (6, 7, 8)

aan te bieden

–

Het conflict is te erg geëscaleerd (1, 8)

–

De verwachting dat de verzekeraar hier niet blij mee zal zijn (8)

–

Advies van de procesvertegenwoordiger (5)

–

De angst om met het aanbieden van excuses een fout te erkennen (5)

Redenen om wel

–

Advies van de procesvertegenwoordiger (2, 6)

excuses aan te

–

bieden
–

10.4

Enkel empathie/medeleven getoond om tegemoet te komen aan de behoefte
van de patiënt (1, 3, 10)
Herstel relatie (5)

Conclusie

Concluderend laten de resultaten van de interviewstudie zien dat sommige artsen
hun bereidheid om excuses aan te bieden inderdaad lieten beïnvloeden door juridi‐
sche overwegingen. Opvallend was dat één van de artsen aangaf dat zijn proces‐
vertegenwoordiger had gewezen op negatieve juridische consequenties van het
aanbieden van excuses, terwijl een andere arts aangaf dat zijn procesvertegenwoor‐
diger juist had gewezen op de positieve juridische consequenties van het aanbie‐
den van excuses. Dit sluit aan bij de uitkomsten van de jurisprudentieanalyse.
Hieruit bleek dat excuses op veel verschillende manieren een rol kunnen spelen in
het oordeel van de civiele of tuchtrechter, waarbij er sprake kan zijn van zowel
negatieve als positieve consequenties voor de aanbieder van de excuses. Juridische
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overwegingen bleken een rol te spelen bij de overweging om wel/geen excuses
aan te bieden, maar wel voor de minderheid van de geïnterviewde artsen. Naast
juridische overwegingen werden er immers ook veel andere overwegingen
genoemd (bijvoorbeeld dat er volgens de arts geen fout was gemaakt of dat er geen
gelegenheid was om excuses aan te bieden). Dit is in lijn met eerder onderzoek dat
ik heb besproken in paragraaf 2.5, waaruit – kort gezegd – blijkt dat de keuze om
wel of geen excuses aan te bieden complex is waarbij verschillende (ook niet juridi‐
sche) omstandigheden een rol kunnen spelen. Een belemmerde factor voor het aan‐
bieden van excuses die nog niet eerder in de literatuur werd benoemd, maar wel
naar voren komt in de interviewstudie, is het ontbreken van de gelegenheid om
excuses aan te bieden. Zowel open disclosure procedures in ziekenhuizen als juri‐
dische procedures in hun algemeenheid kunnen hierop inspelen door een setting te
creëren waarbinnen excuses kunnen worden aangeboden (denk bijvoorbeeld aan
mediation of een klachtenbemiddelingsgesprek).
De resultaten van het observatieonderzoek laten zien dat excuses vaker ter
sprake kwamen tijdens de geobserveerde tuchtzittingen dan tijdens de geobser‐
veerde civiele zittingen. Dit is in lijn met de uitkomsten van de jurisprudentieana‐
lyse, op basis waarvan ik concludeerde dat de tuchtprocedure ‘excuses vriendelij‐
ker’ is vergeleken met de civiele procedure. Het is echter de vraag of de verschil‐
lende zittingsobservaties kunnen worden verklaard door de uitkomsten van het
jurisprudentieonderzoek. Aan de hand van de jurisprudentieanalyse heb ik
kunnen vaststellen dat er zes modaliteiten zijn in de wijze waarop excuses een rol
kunnen spelen in het oordeel van de civiele of tuchtrechter. Echter, tijdens de geob‐
serveerde zittingen kwam maar één modaliteit aan bod, namelijk het inbrengen
van excuses als bewijsmiddel; de andere modaliteiten kwamen niet expliciet ter
sprake. Het inbrengen van excuses als bewijsmiddel kwam zowel voor tijdens de
geobserveerde civiele zittingen als tijdens de geobserveerde tuchtzittingen. Het
lijkt er dus op dat dit de verschillen tussen de geobserveerde civiele zittingen en de
geobserveerde tuchtzittingen in de mate waarin excuses aan bod komen niet kan
verklaren.
Hoe kunnen de verschillen tussen de geobserveerde civiele zittingen en de
geobserveerde tuchtzittingen in de mate waarin excuses aan bod komen dan wel
worden verklaard? Ik heb bekeken of de onderzoeksdata aanknopingspunten
bieden om deze verschillen te verklaren. Voorafgaand aan het onderzoek ver‐
wachtte ik dat de mate van conflictescalatie een belangrijke voorspeller was of er
tijdens een procedure wel/geen excuses zouden worden aangeboden (zie
bijlage 4). Ik verwachtte dat naar mate een conflict meer geëscaleerd is, er minder
vaak excuses zouden worden aangeboden. Deze verwachting wordt echter niet
ondersteund door de onderzoeksdata. Tijdens vrijwel alle geobserveerde zittingen
werden zowel kenmerken van conflictescalatie geobserveerd als excuserende
uitingen. Hoewel het er dus op lijkt dat conflictescalatie niet noodzakelijkerwijs
aan het doen van excuserende uitingen in de weg hoeft te staan, is het de vraag of
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excuses die worden aangeboden in geëscaleerde conflicten nog effectief kunnen
worden aangeboden. Vervolgonderzoek op dit punt strekt tot aanbeveling.
Na analyse van de onderzoeksdata bleek echter wel dat er duidelijke verschil‐
len zijn in de zittingspraktijk en in de hoedanigheid van procespartijen tussen de
twee onderzochte procedures. Ik heb in dit hoofdstuk betoogd dat deze verschillen
mogelijk kunnen verklaren waarom excuses vaker een rol spelen in de geobser‐
veerde tuchtzittingen vergeleken met de geobserveerde civiele zittingen.

11

11.1

Conclusie en aanbevelingen

Inleiding

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
In hoeverre en op welke wijze wordt het aanbieden van excuses door kenmerken van de
civiele procedure en de medische tuchtprocedure belemmerd of bevorderd?
In dit hoofdstuk zal ik de inzichten die voortvloeien uit het literatuuronderzoek
(hoofdstukken 2 en 3), het jurisprudentieonderzoek (hoofdstukken 4 t/m 8), het
observatieonderzoek en de interviewstudie (hoofdstukken 9 en 10) gebruiken om
te komen tot een antwoord op deze overkoepelende vraag. In de eerste twee para‐
grafen bespreek ik welke factoren het aanbieden van excuses voorafgaand of tij‐
dens de onderzochte procedures kunnen belemmeren (paragraaf 11.2) of stimule‐
ren (paragraaf 11.3). Hierbij doe ik verschillende aanbevelingen over de wijze
waarop de belemmeringen kunnen worden weggenomen en de stimulerende fac‐
toren kunnen worden geïncorporeerd in de onderzochte procedures. Daarnaast
doe ik op enkele plaatsen suggesties voor vervolgonderzoek. In paragraaf 11.4 kom
ik tot enkele slotopmerkingen. De belangrijkste onderzoeksbevindingen, zoals
worden besproken in dit hoofdstuk, zijn in figuur 11 weergegeven. Hierin is weer‐
gegeven welke kenmerken van juridische procedures het aanbieden van excuses
kunnen belemmeren of stimuleren. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 versta ik
onder ‘kenmerken’ de formeelrechtelijke kenmerken van de procedures, de mate‐
rieelrechtelijke rechtsregels waaraan in de procedures toepassing wordt gegeven
en de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan de procedures (fei‐
telijk verloop).
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Schematische weergave onderzoeksbevindingen

Belemmerende factoren

De Nederlandse juridische literatuur richt zich in belangrijke mate op de mogelijke
negatieve juridische consequenties van het aanbieden van excuses, zo blijkt uit
hoofdstuk 3. Hierbij is met name de vraag of excuses een erkenning van aan‐
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sprakelijkheid kunnen inhouden onderwerp van debat. Uit het onderhavige onder‐
zoek blijkt dat er daarnaast nog een andere belangrijke juridische belemmering
bestaat voor het aanbieden van excuses. Hierbij gaat het om het gegeven dat excu‐
ses die gepaard gaan met het erkennen van feiten door rechters worden gebruikt
als bewijsmiddel ter ondersteuning van feiten waarop zij hun oordeel baseren. De
wijze waarop rechters excuses gebruiken als bewijsmiddel in de civiele procedures
(of in andere juridische procedures) heeft zowel in de nationale als internationale
literatuur nauwelijks aandacht gekregen. Dit onderzoek biedt voor het eerst inzich‐
ten ten aanzien van deze problematiek. Hoewel ik dus constateer dat (het vooruit‐
zicht op) wel degelijk twee reële juridische belemmeringen zijn voor het aanbieden
van excuses, betoog ik in deze paragraaf dat deze belemmeringen sterk gerelati‐
veerd dienen te worden en in één geval zelfs op een eenvoudige wijze weggeno‐
men kunnen worden.
11.2.1

De mogelijkheid dat excuses een erkenning van aansprakelijkheid inhouden

De belangrijkste belemmerende factor voor het aanbieden van excuses die in dit
onderzoek naar voren komt is de mogelijkheid dat excuses een erkenning van
civielrechtelijke aansprakelijkheid inhouden. In de Nederlandse literatuur wordt
door de meerderheid van de auteurs gesteld dat excuses géén erkenning van civiel‐
rechtelijke aansprakelijkheid kunnen inhouden. Ter onderbouwing van dit stand‐
punt wijzen zij er onder andere op dat het aan de rechter is om tot een aansprake‐
lijkheidsoordeel te komen. De subjectieve mening van de schadeveroorzaker daar‐
over (die kan worden geuit door het aanbieden van excuses) is niet maatgevend.
Deze zienswijze sluit aan bij hoe in het tuchtrecht met deze problematiek wordt
omgegaan, zo blijkt uit de jurisprudentieanalyse. Uit de rechtspraak van de Tucht‐
colleges voor de Gezondheidszorg blijkt namelijk dat door de beroepsbeoefenaar
aangeboden excuses geen erkenning van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen
kunnen inhouden. Het is de tuchtrechter zelf die, aan de hand van alle feiten die in
de tuchtprocedure zijn komen vast te staan, beoordeelt of er sprake is van de in de
Wet BIG neergelegde tuchtnormen.
Een minderheid van de auteurs stelt zich daarentegen op het standpunt dat het
aanbieden van excuses juist wel degelijk een erkenning van civielrechtelijke aan‐
sprakelijkheid kan inhouden. Ter onderbouwing van dit standpunt wijzen zij op
de toepassing van de wilsvertrouwensleer, hetgeen zou kunnen meebrengen dat
excuses een erkenning buiten rechte impliceren. Uit de jurisprudentieanalyse blijkt
dat deze zienswijze aansluit met hoe in de civiele rechtspraak met deze problema‐
tiek wordt omgegaan. Hoewel dit slechts in zeldzame gevallen en onder zeer speci‐
fieke omstandigheden is aangenomen, blijkt het mogelijk dat excuses in een civiele
procedure komen te gelden als een erkenning van aansprakelijkheid. De conse‐
quenties van een dergelijke kwalificatie zijn groot: tussen partijen komt namelijk
vast te staan dat de schadeveroorzaker jegens de benadeelde aansprakelijk is.
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Daarnaast wordt met de erkenning de verjaring gestuit (art. 3:318 BW) en zijn er
verzekeringsrechtelijke consequenties (zie paragraaf 3.3). Ten aanzien van de
civiele procedure constateer ik dus dat er een belangrijke juridische belemmering
bestaat voor het aanbieden van excuses, namelijk de mogelijkheid dat excuses een
erkenning van aansprakelijkheid inhouden.
Ik zie twee mogelijkheden hoe deze belemmering kan worden weggenomen.
Allereerst wijs ik op de oplossing die veelvuldig in de literatuur wordt aangedra‐
gen (zie paragraaf 3.5.3), namelijk de introductie van excusesbeschermende wet‐
geving. Wanneer we de excusesbeschermende wetgeving bezien die in andere
jurisdicties is ingevoerd, blijkt de explicitering dat excuses geen erkenning van
aansprakelijkheid inhouden in de meeste gevallen een onderdeel van deze wet‐
geving te zijn. Zo bezien lijkt dit dus inderdaad de geconstateerde juridische
belemmering te kunnen wegnemen. Aan de introductie van excusesbeschermende
wetgeving kleven echter ook nadelen. Zo wordt in de literatuur onder andere erop
gewezen dat deze wetgeving mogelijk niet effectief is, in strijd is met de primaire
functies van het aansprakelijkheidsrecht en mogelijk zelfs de belangen van bena‐
deelden kan schaden (zie paragraaf 3.5.2). Daarnaast heeft Nederland als civil law
jurisdictie geen uitgebreid systeem van bewijsuitsluitingsregels, hetgeen wel
gebruikelijk is in de common law jurisdicties waar de excusesbeschermende wet‐
geving is geïntroduceerd. Dit maakt dat een dergelijke regeling moeilijk inpasbaar
is in het Nederlandse burgerlijk (proces)recht.
Ik bepleit daarom een meer eenvoudige oplossing. De mogelijkheid dat excuses
een erkenning van aansprakelijkheid inhouden zou simpel kunnen worden wegge‐
nomen door het introduceren van een uitlegregel. Deze uitlegregel zou moeten
inhouden dat excuses door de ontvanger niet mogen worden opgevat als een
erkenning van aansprakelijkheid. Toepassing van de wilsvertrouwensleer leidt er
dan toe dat de ontvanger van de excuses er niet gerechtvaardigd op mag
vertrouwen dat de excuses strekken tot een erkenning van aansprakelijkheid. Uit‐
legregels zijn niet ongewoon in het Nederlandse verbintenissenrecht.1 De introduc‐
tie van een uitlegregel past mijns inziens daarom beter in het Nederlandse rechts‐
systeem vergeleken met excusesbeschermende wetgeving. Wanneer excuses niet
mogen worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid betekent dit ook
dat het aanbieden van excuses de verjaring niet kan stuiten en geen verzekerings‐
1.

In het oude Burgerlijke Wetboek waren zelfs algemene uitlegregels opgenomen. In huidige Bur‐
gerlijk Wetboek komen deze niet meer voor aangezien de wetgever meende dat deze regels
vanzelfsprekend en overbodig waren (Van Zeben & Du Pon 1981b, p. 916). Het huidige Burgerlijk
Wetboek kent wel bijzondere uitlegregels. Zie bijvoorbeeld art. 6:238 lid 2 BW (uitleg contra pro‐
ferentem in het kader van de uitleg van algemene voorwaarden bij een overeenkomst met een
consument) en art. 6:219 lid 3 BW (“Een beding waarbij één der partijen zich verbindt om, indien
de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten wordt uitgelegd als een
onherroepelijk aanbod”). Daarnaast worden uitlegregels en -principes besproken in de recht‐
spraak en de literatuur (zie onder vermelding van verwijzingen uitgebreid Vriend in: GS Verbin‐
tenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 2.12.2).
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rechtelijke consequenties kan hebben. Hiervan kan immers enkel sprake zijn wan‐
neer er daadwerkelijk sprake is van een erkenning van aansprakelijkheid. Ook de
noodzaak voor een materieelrechtelijke vorm van excusesbeschermende wet‐
geving, waarmee risico’s ten aanzien van verzekeringsrechtelijke en verjarings‐
kwesties worden weggenomen, vervalt hiermee.
De basis voor een uitlegregel is nu al te ontwaren in de lagere rechtspraak. Deze
rechtspraak laat mijns inziens zien dat er goede redenen te bedenken zijn waarom
het gerechtvaardigd vertrouwen dat aangeboden excuses strekken tot een erken‐
ning van aansprakelijkheid principieel afwezig moet worden geacht. Allereerst
gaat het hierbij om een tweetal uitspraken van de Rechtbank Den Haag (zie para‐
graaf 5.3.2.2).2 In deze uitspraken werd het aanbieden van excuses strikt geschei‐
den van het erkennen van aansprakelijkheid. In beide uitspraken werd beslissend
geacht dat de verklaringen duidelijk waren gericht op het maken van verontschul‐
digingen en niet op het erkennen van aansprakelijkheid. De uitspraken sluiten
naadloos aan bij het wettelijk kader van de wilsvertrouwenleer: de excuses moch‐
ten enkel worden opgevat als een immateriële tegemoetkoming en de ontvanger
mocht dus niet gerechtvaardigd vertrouwen dat de excuses strekten tot een erken‐
ning van aansprakelijkheid. Mijns inziens zou dit niet alleen in deze concrete
casusposities, maar ook in zijn algemeenheid moeten gelden. Uitgangspunt zou
moeten zijn dat aangeboden excuses sterken ter erkenning van de gevoelens van
de benadeelde. Benadeelden zouden hier redelijkerwijs geen erkenning van enige
juridische kwalificatie uit mogen afleiden. Dit staat er overigens niet aan in de weg
dat benadeelden de aan hen aangeboden excuses tijdens een procedure inbrengen
als bewijsmiddel. De rechter kan dan vervolgens zelf beoordelen of de excuses de
door benadeelde gestelde feiten voldoende ondersteunen.
De derde uitspraak waarnaar ik hier verwijs betreft een uitspraak van de Recht‐
bank Overijssel.3 Deze uitspraak viel buiten het bestek van mijn jurisprudentie‐
onderzoek,4 maar is een illustratief voorbeeld van hoe rechters mijn inziens met
deze problematiek om zouden moeten gaan. Het betrof een zaak waarin twee
werknemers van een bouwbedrijf brand hadden veroorzaakt op een dak van een
huis door het slijpen van dakpannen. In de onderhavige procedure vordert de ver‐
zekeraar van de eigenaar van het huis schadevergoeding van de aannemer en de
twee werknemers, stellende dat er sprake is van een onrechtmatige daad. De ver‐
zekeraar heeft daartoe onder meer aangevoerd dat de werknemers:
“direct na het uitbreken van de brand hebben gezegd dat het allemaal hun schuld was, dat ze verschillende
keren hun excuses hebben aangeboden en dat ze hebben gezegd dat ze goed zijn verzekerd.”

2.
3.
4.

Rb. Den Haag 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540 en Rb. Den Haag 3 februari 2016,
ECLI:NL:RBDHA:2016:502.
Rb. Overijssel 6 maart 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1243.
In het jurisprudentieonderzoek heb ik alle uitspraken t/m oktober 2018 meegenomen, zie uitge‐
breid hoofdstuk 4 over de methode die ik heb gehanteerd.
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Volgens de verzekeraar is dit een aanwijzing dat er sprake is van schuld aan de
zijde van de werknemers. De rechtbank gaat hier niet in mee en geeft aan dat de
verklaring van de werknemers niet gelijk te stellen is met een erkenning van
schuld:
“De gedachte dat de brand aan de werkzaamheden van [D c.s.] lag, was logisch gelet op het tijdstip en de
locatie van de brand, en op dat moment van grote schrik is voorstelbaar dat [B] en/of [C] zich buitenge‐
woon ellendig en ook schuldig voelden en dat hebben geuit. Daarmee hebben zij echter niet erkend dat zij
onzorgvuldig hebben gehandeld en anders hadden moeten en kunnen handelen.”

De rechtbank oordeelt in deze uitspraak mijns inziens terecht dat de excuses, en de
daarmee gepaard gaande schulderkenning, die spontaan zijn aangeboden direct na
het schadevoorval geen erkenning van schuld in juridische zin impliceren. Ook
deze uitspraak kan worden herleid naar de wilsvertrouwensleer: excuses die direct
na een schadeongeval worden aangeboden mogen redelijkerwijs niet door de ont‐
vanger worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of schuld. Het is
immers goed voorstelbaar dat men direct na een schadevoorval in een geëmotio‐
neerde gemoedstoestand excuses aanbiedt, terwijl later blijkt dat er geen sprake is
van een fout in juridische zin. Dit kan voortkomen uit het feit dat men zich schul‐
dig voelt of de behoefte voelt om het slachtoffer gerust te stellen. Naar mijn
mening zou in zijn algemeenheid moeten gelden dat de benadeelde hieruit geen
erkenning van enige juridische kwalificatie mag afleiden. In lijn hiermee stellen
Wansink en Van der Woude dat het eveneens voorstelbaar is dat men onder de
indruk van een ongeval in geëmotioneerde gemoedstoestand spontaan aan‐
sprakelijkheid erkent.5 Zelfs wanneer aansprakelijkheid met expliciete bewoordin‐
gen wordt erkend, trekt Wansink in twijfel of de benadeelde een dergelijke geëmo‐
tioneerde verklaring als zodanig mag opvatten.6
Concluderend betoog ik dat de mogelijkheid dat excuses een erkenning van
aansprakelijkheid inhouden een juridische belemmering kan opleveren voor het
aanbieden van excuses. Om deze belemmering weg te nemen betoog ik de intro‐
ductie van een uitlegregel. Deze zou in ieder geval moeten meebrengen dat excu‐
ses die direct na het schadevoorval in een geëmotioneerde gemoedstoestand
worden aangeboden niet mogen worden opgevat als een erkenning van aan‐
sprakelijkheid. Maar ook excuses die op een later moment worden aangeboden
zouden enkel mogen worden opgevat als een immateriële tegemoetkoming.

5.
6.

Van der Woude 2006, p. 228 en Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019/605.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019/605 (“nog daargelaten of de benadeelde de
geëmotioneerde verklaring als zodanig heeft mogen opvatten”).
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De mogelijkheid dat excuses worden gebruikt als bewijsmiddel

Over het gebruik van excuses als bewijsmiddel in het Nederlandse civiele recht is
in de literatuur tot op heden weinig aandacht besteed (zie paragraaf 3.4). Dit in
tegenstelling tot de in de vorige paragraaf besproken problematiek omtrent aanbie‐
den van excuses en erkennen van aansprakelijkheid. Het gaat hier om twee afzon‐
derlijke onderwerpen. Excuses die als bewijsmiddel worden ingebracht kunnen
een erkenning van één of meer feiten inhouden. Het erkennen van feiten heeft
andere (minder vergaande) rechtsgevolgen dan het erkennen van aansprakelijk‐
heid. Wanneer feiten buitengerechtelijk worden erkend is tegenbewijs immers nog
mogelijk en is het uiteindelijk nog steeds aan de rechter om te beoordelen of vol‐
daan is aan de in de wet gestelde vereisten voor aansprakelijkheid. Dit terwijl aan‐
sprakelijkheid meteen vast komt te staan wanneer er sprake is van een erkenning
van aansprakelijkheid.
Door twee auteurs (waaronder mijzelf) werd gewezen op de theoretische moge‐
lijkheid dat excuses die voorafgaand of tijdens een civiele procedure worden aan‐
geboden gepaard gaan met het erkennen van één of meerdere feiten.7 Dit kan juri‐
dische consequenties hebben. Wanneer de excuses in een aanhangige civiele proce‐
dure worden aangeboden kan de rechter de erkende feiten als vaststaand aanne‐
men. Aan excuses die zijn aangeboden voorafgaand aan een civiele procedure kan
de rechter vrij bewijs ontlenen. Nog niet eerder werd onderzocht hoe hier in de
rechtspraak mee om wordt gegaan. De in het kader van dit onderzoek verrichtte
jurisprudentieanalyse geeft voor het eerst inzicht in de wijze waarop civiele en
medische tuchtrechters omgaan met excuses die worden ingebracht als bewijsmid‐
del.
Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat excuses in beide procedures worden
gebruikt als bewijsmiddel. In de gevonden uitspraken gebruikt de (tucht)rechter
de excuses ter onderbouwing van bepaalde feiten die hij ten grondslag legt aan zijn
beslissing. Voor (vermeende) schadeveroorzakers die excuses wensen aan te
bieden brengt dit de nodige risico’s mee. Wanneer met het aanbieden van excuses
bepaalde feiten worden erkend, kunnen de excuses immers gebruikt worden als
bewijsmiddel om die feiten te onderbouwen. Uit de jurisprudentieanalyse blijkt
dat rechters dit in de praktijk ook doen om de feiten die ten grondslag liggen aan
hun beslissing te onderbouwen. Mogelijk kan dit een drempel creëren voor het
aanbieden van excuses. Hierbij is het van belang dat het aanbieden van excuses en
het vermelden van feiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uit paragraaf
2.2 blijkt immers dat het geven van een beschrijving/bevestiging van hetgeen is
voorgevallen in de literatuur wordt benoemd als een element van excuses. Het
erkennen van feiten lijkt daarnaast een basisvoorwaarde zonder welke geen invul‐
ling kan worden gegeven aan andere elementen die als belangrijke onderdelen van
7.

Wijntjens 2016 en Vandenbussche 2018.

298

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?

excuses worden gezien. Het erkennen van een fout/verantwoordelijkheid of het
doen van de belofte om in de toekomst anders te handelen kan immers enkel
plaatsvinden wanneer duidelijkheid wordt gegeven over wat er daadwerkelijk is
voorgevallen. Het aanbieden van excuses, zonder daarbij de feiten te vermelden,
wordt in de literatuur daarom omschreven als ineffectief.8 Terwijl het erkennen
van feiten dus een essentieel onderdeel is van het aanbieden van (effectieve) excu‐
ses brengt dit ten aanzien van de onderzochte procedures juridische risico’s met
zich mee.
Naar mijn mening hoeven deze juridische risico’s echter niet weggenomen te
worden. Hiervoor draag ik drie argumenten aan.
1) Allereerst dienen de bewijsrechtelijk risico’s op twee punten gerelativeerd te
worden. Een eerste nuancering kan worden afgeleid uit de uitkomsten van de
jurisprudentieanalyse. Deze laten laat immers zowel voor de civiele als de
medische tuchtprocedure zien dat rechters zeer genuanceerd omgaan met
excuses als bewijsmiddel. Er is geen enkele uitspraak gevonden waarin een
rechter de feiten waarop hij zijn oordeel baseert enkel onderbouwt door te ver‐
wijzen naar excuses. Steeds wordt mede verwezen naar andere aanvullende
bewijsmiddelen. Een tweede nuancering is gelegen in het feit dat het buitenge‐
rechtelijk erkennen van feiten niet meebrengt dat deze in de procedure defini‐
tief vast komen te staan. Er mag tegenbewijs worden geleverd. Het staat de
(vermeende) normschender dus vrij om te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat
de feiten die hij had erkend met het aanbieden van excuses niet kloppen of op
een andere manier moeten worden uitgelegd.
2) Ten tweede is het middel waarmee de bewijsrisico’s van het aanbieden van
excuses weg kunnen worden genomen, namelijk het uitsluiten van excuses als
bewijsmiddel, naar mijn mening disproportioneel. Bovendien kleven hier
nadelen aan. In de vorige paragraaf heb ik betoogd dat het risico dat excuses
een erkenning van aansprakelijkheid kunnen inhouden eenvoudig kan worden
weggenomen door het introduceren van een uitlegregel. De enige reden om
excusesbeschermende wetgeving te introduceren die overblijft is daarmee het
voorkomen dat rechters feiten die waren erkend met het aanbieden van excu‐
ses ten grondslag leggen aan hun beslissing. Om dit te bewerkstelligen zou
wetgeving moeten worden ingevoerd waarmee feiten die zijn erkend met het
aanbieden van excuses worden uitgesloten als bewijsmiddel. Van alle jurisdic‐
ties waar excusesbeschermende wetgeving is geïmplementeerd, is er slechts
één jurisdictie waarin is gekozen voor een dergelijke vergaande vorm van
bescherming.9 En zelfs hier kunnen de met de excuses gepaard gaande erkende

8.
9.

Zie o.a. Carroll, To & Unger 2015 en Kleefeld 2017.
Namelijk Hong Kong, waarover paragraaf 3.5.1.
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feiten in uitzonderlijke gevallen toch worden gebruikt als bewijsmiddel.10 Het
beschermen van excuserende uitingen waarmee feiten worden erkend is niet
voor niets omstreden. Een dergelijke brede bescherming van excuses kan
namelijk in het nadeel van benadeelden werken. Benadeelden hebben er
immers belang bij om door de schadeveroorzaker erkende feiten in te brengen
als bewijsmiddel. Wanneer dit onmogelijk wordt gemaakt kan een vordering
mogelijk worden afgewezen omdat de stellingen van de benadeelde onvol‐
doende worden ondersteund door bewijs. Een dergelijke vergaande vorm van
excusesbeschermende wetgeving kan er dus toe leiden dat benadeelden de toe‐
gang tot het recht wordt ontzegd. Mede gezien de genuanceerde wijze waarop
in de onderzochte rechtspraak wordt omgegaan met excuses als bewijsmiddel
acht ik dit een disproportionele maatregel.
3) Op de derde plaats blijkt uit het observatieonderzoek dat de geconstateerde
verschillen in de mate waarin excuses aan bod komen tijdens de onderzochte
procedure niet kunnen worden verklaard aan de hand van verschillende in de
bewijsstatus van excuses. Het lijkt er dus op dat de bewijsstatus een minder
grote invloed heeft op de bereidheid om excuses aan te bieden dan op voor‐
hand werd gedacht.
11.2.3

Perceptie van schadeveroorzakers dat het aanbieden van excuses leidt tot
negatieve juridische consequenties

Zowel uit het literatuuronderzoek als uit de interviewstudie kwam het beeld naar
voren dat in de praktijk de perceptie leeft dat excuses in een civiele procedure
kunnen komen te gelden als een erkenning van aansprakelijkheid. Zelfs wanneer
de in de vorige paragrafen benoemde juridische belemmering in zijn geheel
worden weggenomen, kan het nog steeds zo zijn dat bij schadeveroorzakers en
diens procesvertegenwoordigers de perceptie blijft bestaan dat het aanbieden van
excuses leidt tot negatieve juridische consequenties. Hiervoor dient te worden
gekeken naar andere oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan goede voorlich‐
ting, communicatietrainingen en, in de medische context, coaching bij gesprekken
met patiënten.11 Vervolgonderzoek over hoe de inzichten ten aanzien van de wer‐
king, effectiviteit en (al dan niet bestaande) juridische risico’s van het aanbieden
10.

11.

Zie art. 8 lid 2 van ‘The Hong Kong Apology Ordinance 2017’ (“However, if in particular applica‐
ble proceedings there is an exceptional case (for example, where there is no other evidence avail‐
able for determining an issue), the decision maker may exercise a discretion to admit a statement
of fact contained in an apology as evidence in the proceedings, but only if the decision maker is
satisfied that it is just and equitable to do so, having regard to the public interest or the interests of
the administration of justice.”). Vandenbussche werpt in dit kader de vraag op in hoeverre een
dergelijke uitzonderingsclausule de effectiviteit van de wetgeving beïnvloedt. Het belangrijkste
uitganspunt van de wetgeving is immers het absoluut veilig maken om excuses aan te bieden
(Vandenbussche 2018).
Zie Laarman 2019, onder verwijzing naar literatuur.
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van excuses kunnen worden geïncorporeerd in bijvoorbeeld open disclosure pro‐
gramma’s strekt tot de aanbeveling.

11.3

Stimulerende factoren

Terwijl in de literatuur veel aandacht is geweest voor de potentiële juridische risi‐
co’s van het aanbieden van excuses, is er minder aandacht geweest voor de wijze
waarop het aanbieden van excuses voorafgaand en tijdens een juridische (aanspra‐
kelijkheids)procedure kan worden gestimuleerd. Wanneer er in de literatuur
wordt gesproken over het stimuleren van excuses in de civiele procedure gaat het
steeds over de grondslag en toewijsbaarheid van de rechtsvordering tot het aanbie‐
den excuses (paragraaf 11.3.1-11.3.2). Uit de jurisprudentieanalyse, het observatie‐
onderzoek en de interviewstudie is echter ook een aantal andere stimulerende fac‐
toren naar voor gekomen dat nog niet eerder in de literatuur is opgemerkt (para‐
grafen 11.3.3 t/m 11.3.6).
11.3.1

Het bestaan van een verplichting tot het aanbieden van excuses

Uit de jurisprudentieanalyse bleek dat er uit het medisch tuchtrecht een
verplichting tot het aanbieden van excuses voortvloeit. Het niet nakomen van deze
verplichting kan meebrengen dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen. In tegenstelling tot de medische tuchtprocedure heeft de analyse van de
civiele rechtspraak geen uitspraken opgeleverd waarin een rechtsplicht tot het aan‐
bieden van excuses is aangenomen. In paragraaf 8.2.4 verklaar ik dit doordat er in
het civiele recht sprake is van een andere materiële toetsnorm en er bovendien een
schadevereiste wordt gesteld. Dit neemt niet weg dat er mogelijk ook binnen het
civiele recht een rechtsnorm tot het aanbieden van excuses kan worden geconstru‐
eerd. Dit geldt in het bijzonder in de context van medische fouten. Uit de geanaly‐
seerde tuchtrechtspraak blijkt dat de grondslag voor de verplichting tot het aanbie‐
den van excuses wordt gevonden in de GOMA. Ook in het civiele recht kunnen
gedragscodes, zoals de GOMA, invulling geven aan de professionele standaard
zoals neergelegd in art. 7:453 BW.12 Het niet-nakomen van normen die voort‐
vloeien uit gedragscodes kan dientengevolge een niet-nakoming van de genees‐
kundige behandelovereenkomst of meer in zijn algemeenheid een onrechtmatige
daad opleveren.13 Dit betekent dat wanneer een arts na het maken van een fout
geen excuses aanbiedt, dit via deze weg zou kunnen worden gekwalificeerd als
onrechtmatig handelen in civielrechtelijke zin.
De verplichting om na een medisch incident excuses aan te bieden is in feite een
nadere invulling van de bejegeningsplicht van de arts, waarbij het gaat om de
12.
13.

Zie o.a. HR 2 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0377, r.o. 3.3.3, NJ 2001/649 (Trombose). Zie ook
Menting 2015, p. 105-106.
Zie Zwart-Hink, Akkermans & Van Wees 2014, p. 107; Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/87.
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manier waarop met patiënten wordt omgegaan. Door Smeehuijzen is al eerder
betoogd dat deze bejegeningsplicht een bijzondere invulling krijgt op het moment
dat er door een arts een fout wordt gemaakt.14 Hij betoogt dat hieruit voortvloeit
dat de arts verantwoordelijk is voor de wijze waarop de schade wordt afgewikkeld
door zijn eigen verzekeraar. Deze opvatting lijkt inmiddels te zijn bevestigd in
recente rechtspraak van het CTG.15 De verplichting tot het aanbieden van excuses
kan worden gezien als een concrete invulling van de bejegeningsplicht die geldt
nadat er sprake is geweest van een medisch incident.
Het schenden van de verplichting tot het aanbieden van excuses heeft voor het
medisch tuchtrecht als gevolg dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen, hetgeen kan leiden tot een gegrondverklaring van een klacht en de
oplegging van een maatregel. Voor de civiele procedure zou een schending van de
rechtsplicht tot het aanbieden van excuses leiden tot een onrechtmatige daad. Dit
kan leiden tot een schadevergoedingsverplichting, waarbij uiteraard wel van
belang is dat er aannemelijk wordt gemaakt dat er daadwerkelijk schade is geleden
door het uitblijven van de excuses. Het zijn precies deze negatieve gevolgen die
een prikkel zouden moeten opleveren om excuses aan te bieden. In die zin kan een
dergelijke rechtsplicht worden gezien als een stimulerende factor voor het aanbie‐
den van excuses. Hier kunnen wel enkele ‘incommensurability’ problemen spelen
(zie over dit begrip paragraaf 1.4):16 het betalen van schadevergoeding en het aan‐
bieden van excuses betreffen immers verschillende waarden die mogelijk niet met
elkaar vergeleken kunnen worden. Mogelijk neemt men zelfs het risico om schade‐
vergoeding te betalen op de koop toe, indien daarmee het aanbieden van excuses
kan worden vermeden. De (morele) verplichting om excuses aan te bieden wordt
daarmee als het ware afgekocht. De mogelijkheid om met succes een gebodsactie
(ex. art. 3:296 BW) in te stellen om naleving van de geschonden rechtsplicht tot het
aanbieden van excuses af te dwingen zou vanuit dit perspectief wellicht een stevi‐
gere prikkel zijn om excuses aan te bieden. Excuses fungeren dan als remedie,
waarover meer in de volgende paragraaf.
11.3.2

Excuses als remedie

Zowel in de nationale als internationale literatuur wordt gepleit voor de mogelijk‐
heid om excuses in rechte af te dwingen. Het erkennen van excuses als remedie
zou een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen voor het aanbieden van excu‐
14.

15.
16.

Smeehuijzen 2009. Ook Van Dijck wijst erop dat ‘after harm duties’ mogelijk een verplichting tot
het aanbieden van excuses kunnen inhouden (Van Dijck 2017c). Zie internationaal Awaiz-Bilal
2015. Ook in het bestuursrecht kan het onder omstandigheden niet behoorlijk zijn om geen excu‐
ses aan te bieden, waarover Rapport de Nationale ombudsman 2009, p. 51 (“De behoorlijkheid
kan vereisen dat na een fout excuus wordt aangeboden.”).
Zie CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:67 en CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:
2018:68, waarover uitgebreid paragraaf 9.5.3.
Zie hierover uitgebreid Van Dijck 2017c.
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ses. De jurisprudentieanalyse laat zien dat de civiele procedure, in tegenstelling tot
de medische tuchtprocedure, de mogelijkheid biedt om excuses te vorderen.
Hoewel er tientallen voorbeelden zijn gevonden waarin een dergelijke vordering
wordt ingesteld, wordt deze in de meeste gevallen afgewezen. De belangrijkste
redenen die daarvoor worden aangevoerd zijn (1) dat excuses uitingen van per‐
soonlijke gevoelens zijn en daarom niet kunnen worden afgedwongen, (2) dat afge‐
dwongen excuses niet effectief zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen waarde hebben,
niet oprecht zijn of niet zinvol zijn, (3) dat het opleggen van excuses in strijd is met
de vrijheid van meningsuiting en (4) dat een juridische grondslag waarop een
vordering tot het aanbieden van excuses kan worden toegewezen ontbreekt.
Opvallend is dat al deze bezwaren in de literatuur worden weerlegd of genuan‐
ceerd (zie hierover paragraaf 3.6.2). De in de rechtspraak gebezigde argumentatie
vindt aldus geen of weinig steun in de wetenschap. De vraag of het mogelijk zou
moeten zijn om excuses te vorderen (door benadeelden) en op te leggen (door rech‐
ters) is uiteindelijk een rechtspolitieke keuze.17 Het is mijns inziens van belang dat
dit wordt onderkend zodat rechters niet meer hoeven terug te vallen op argumen‐
tatie die geen hout snijdt.
11.3.3

Het meewegen van wel/niet aangeboden excuses bij het toepassen van het
materiële recht

De jurisprudentieanalyse laat zien dat excuses door zowel de civiele rechter als de
medische tuchtrechter worden meegewogen als een relevante omstandigheid bij de
invulling van open normen. Dit meewegen blijkt in beide procedures (in hoofd‐
lijnen) op twee niveaus plaats te vinden. Allereerst kunnen excuses een rol spelen
wanneer de toepassing van de materiële norm vereist dat een inschatting moet
worden gemaakt van hoe een procespartij zich in de toekomst gaat gedragen.
Excuses vormen in dat kader een indicatie dat men heeft geleerd van eerder
gemaakte fouten. Op de tweede plaats blijken excuses een rol te kunnen spelen bij
het bepalen van de hoogte van de immateriële schadevergoeding (in de civiele
procedure) of het bepalen van de op te leggen maatregelen (in de medische tucht‐
procedure). Dit type beslissingen vertonen overeenkomsten met strafmaatbeslis‐
singen in strafrechtelijke zaken. Empirisch onderzoek liet in dat kader al eerder
zien dat wanneer een verdachte excuses aanbiedt, dit de strafmaatbeslissing van de
rechter positief kan beïnvloeden (zie hierover paragraaf 2.3.3).
De wijze waarop excuses in de gevonden uitspraken als relevante omstandig‐
heid worden meegewogen in het oordeel van de (tucht)rechter kan worden gezien
als stimulerende factor voor het aanbieden van excuses. Hierbij is er sprake van
een dubbele prikkel: het aanbieden van excuses wordt beloond terwijl het niet aan‐
bieden van excuses wordt afgestraft. De sterke focus in de literatuur op potentiële
17.

Zo constateert ook Van Dijck (Van Dijck 2017a).
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negatieve consequenties gaat er aan voorbij dat het aanbieden van excuses regel‐
matig in het voordeel van de aanbieder wordt meegewogen. Meer bekendheid
hiervan bij schadeveroorzakers en diens procesvertegenwoordigers kan wellicht
ertoe bijdragen dat er meer bereidheid ontstaat om excuses aan te bieden. Uit
onderzoek blijkt immers dat procespartijen zelf, maar zeker hun procesvertegen‐
woordigers, instrumenteel omgaan met het aanbieden van excuses (zie paragraaf
2.5.3). Wanneer zij de overtuiging hebben dat het aanbieden van excuses in een
juridische procedure in hun voordeel zal worden meegewogen zullen zij eerder
geneigd zijn om dit te doen.
11.3.4

Het stimuleren van het aanbieden van excuses tijdens de mondelinge
behandeling

Een belangrijke uitkomst van het observatieonderzoek is dat de zittingspraktijk
van de geobserveerde civiele zittingen op een aantal punten verschilt van de zit‐
tingspraktijk van de geobserveerde tuchtzittingen. Ik heb betoogd dat deze ver‐
schillen mogelijk kunnen verklaren waarom excuses vaker ter sprake kwamen tij‐
dens de geobserveerde tuchtzittingen vergeleken met de geobserveerde civiele zit‐
tingen. Op basis van de onderzoeksresultaten is het mogelijk om een aantal ‘best
practices’ te formuleren voor een zittingspraktijk die het aanbieden van excuses sti‐
muleert:
1. Teneinde te stimuleren dat excuses tijdens de zitting ter sprake komen is het
allereerst van belang dat procespartijen zelf aan het woord komen. Wanneer
procespartijen niet zelf, maar enkel hun procesvertegenwoordigers aan het
woord komen hebben zij ook niet de mogelijkheid om hun emoties en behoef‐
ten uit te kunnen spreken. Het aanbieden van excuses of het uitspreken van de
wens om excuses te ontvangen is dan dus per definitie onmogelijk.
2. Op de tweede plaats laat het observatieonderzoek zien dat het stellen van
reflecterende vragen uitnodigt tot het doen van excuserende uitingen.
3. Ten slotte is het van belang dat wanneer tijdens een zitting excuses worden
aangeboden, of de behoefte om excuses te ontvangen wordt uitgesproken, de
rechter hierop doorvraagt. Zo kan worden gevraagd wat het aanbieden of ont‐
vangen van excuses voor de betrokkenen partijen betekent. Hiermee samen‐
hangend is het van belang dat tijdens de zitting niet enkel aandacht wordt
besteed aan het juridische geschil, maar ook aan de belangen van de proces‐
partijen en het achterliggende conflict.
11.3.5

De daadwerkelijke schadeveroorzaker betrokken maken bij de procedure

Het observatieonderzoek liet zien dat de hoedanigheid van procespartijen een
belangrijk verschil was tussen de geobserveerde civiele zittingen en de geobser‐
veerde tuchtzittingen. Tijdens de geobserveerde tuchtzittingen was de aange‐
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klaagde zorgverlener in alle gevallen aanwezig, terwijl dit tijdens de geobser‐
veerde civiele zittingen regelmatig niet het geval was. In paragraaf 10.2.7 heb ik
betoogd dat dit mogelijk kan verklaren waarom excuses vaker ter sprake kwamen
tijdens de geobserveerde tuchtzittingen vergeleken met de geobserveerde civiele
zittingen. Een manier om het aanbieden van excuses te stimuleren die hieruit
voortvloeit is het betrokken maken van de daadwerkelijke schadeveroorzaker bij
de procedure. Het is immers niet altijd vanzelfsprekend dat de daadwerkelijke
schadeveroorzaker partij is in een civiele procedure, aangezien het voorkomt dat
een overkoepelende organisatie aansprakelijk wordt gesteld. Hierbij kan het gaan
om een zorginstelling die op grond van de algemene ziekenhuisaansprakelijkheid
(art. 7:462 BW) aansprakelijk is voor de verrichtingen die binnen haar muren
plaatsvinden. Maar er kan ook gedacht worden aan een werkgever die op grond
van art. 6:170 BW aansprakelijk is voor de schade die een ondergeschikte aan een
derde heeft toegebracht. Het burgerlijk procesrecht biedt echter wel een mogelijk‐
heid om de daadwerkelijke schadeveroorzaker toch betrokken te maken bij de
procedure, namelijk door hem op te roepen als getuige.
11.3.6

Het creëren van een mogelijkheid om excuses aan te bieden

Uit de interviewstudie bleek dat verschillende artsen aangaven dat zij wel excuses
hadden willen aanbieden, maar dat er geen gelegenheid was om dit te doen. Dit
was bijvoorbeeld het geval wanneer zij niet op de hoogte waren van de klacht of
wanneer de patiënt had aangegeven geen contact te wensen met de arts. Daarnaast
viel het op dat de meest genoemde reden voor het niet aanbieden van excuses was
dat er in de beleving van de arts geen fout was gemaakt. Deze reden werd ook ver‐
schillende keren naar voren gebracht, terwijl in de daaropvolgende procedure wel
werd vastgesteld dat er sprake was geweest van een fout.
Deze verschillende situaties zouden mijns inziens voorkomen kunnen worden
door meer aandacht te besteden aan het creëren van de mogelijkheid om excuses
aan te bieden. Dit betekent het bijeenbrengen van partijen voorafgaand of tijdens
de juridische procedure. Voorafgaand aan de juridische procedure ligt een belang‐
rijke rol bij de wijze van klachtenafhandeling. Klachten dienen op tijd te worden
gesignaleerd en opgepakt. Partijen dienen daarbij zo snel mogelijk met elkaar om
tafel te gaan zitten. Een klachtenfunctionaris of een juridisch medewerker kan
daarbij een belangrijke rol spelen. Hij dient te beoordelen in hoeverre er sprake is
van een gegronde klacht. Indien dit het geval is zal hij de betrokken arts hiervan
dienen te overtuigen en hem vervolgens dienen te bewegen om dit te onderkennen
en excuses aan te bieden. Ook tijdens de juridische procedure zijn er mogelijk‐
heden om partijen in een vroeg stadium om tafel te krijgen, bijvoorbeeld in het
kader van een vooronderzoek (tijdens de medische tuchtprocedure) of een regiezit‐
ting (tijdens de civiele procedure).
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Tot slot

In de literatuur is tot dusver voornamelijk aandacht besteed aan de potentiële juri‐
dische risico’s van het aanbieden van excuses. Dit onderzoek laat zien dat deze risi‐
co’s sterk genuanceerd dienen te worden, en, in sommige gevallen op eenvoudige
wijze kunnen worden weggenomen. Daarnaast laat het onderzoek zien dat er veel
mogelijkheden zijn om het aanbieden van excuses te stimuleren. Terwijl in de lite‐
ratuur enkel wordt gewezen op de introductie van de mogelijkheid om excuses in
rechte af te dwingen als stimulerende factor, laat dit onderzoek zien dat er een
palet aan mogelijkheden is om dit doel te bereiken. Veel van deze mogelijkheden
zijn eenvoudig te incorporeren in de onderzochte procedures.
Op de vraag of het wenselijk is dat de geconstateerde belemmeringen worden
weggenomen en dat de stimulerende factoren worden geïncorporeerd, geeft dit
onderzoek geen antwoord. Het doel was immers enkel om de belemmerde en sti‐
mulerende factoren in kaart te brengen. De wenselijkheidsvraag raakt een funda‐
mentelere discussie, namelijk de vraag in hoeverre het (civiele) recht tegemoet zou
moeten komen aan de immateriële belangen van procespartijen. Ten aanzien van
het aansprakelijkheidsrecht sluit dit aan bij de vraag welke betekenis moet worden
toegedicht aan de genoegdoeningsfunctie. De resultaten van dit onderzoek geven
wel aanknopingspunten voor deze meer fundamentele discussie. De onderzoeks‐
resultaten laten immers zien hoe een concrete behoefte die benadeelden kunnen
hebben, namelijk het ontvangen van excuses, kan worden gestimuleerd en gefacili‐
teerd door het recht. De onderzoeksresultaten laten zien dat meer aandacht voor
immateriële belangen in het aansprakelijkheidsrecht niet per definitie gepaard
hoeft te gaan met fundamentele wetswijzigingen. Met relatief kleine ingrepen
(zoals het wijzingen van de zittingspraktijk en de introductie van een uitlegregel)
kan op dit punt al resultaat worden geboekt.

English Summary

Does saying “I’m sorry” imply an admission of guilt?
The role of apologies in the civil procedure and the medical disciplinary
procedure
Research shows that offering an apology can influence the way in which a (legal)
conflict develops. On the one hand, it appears that apologies meet the immaterial
needs of victims and in this way promote the recovery process and de-escalate con‐
flicts. On the other hand, the literature suggests that (the shadow of) a legal proce‐
dure can discourage wrongdoers from apologizing. As a result, the great potential
that apologies have in de-escalating conflicts could not be fully exploited. How‐
ever, it has not yet been systematically investigated to what extent and in what
way legal proceedings hamper the positive role that apologies can play in the deescalation of conflicts. In addition, we still know little about how apologizing
during and prior to legal proceedings can be stimulated. These questions are the
main topic of this research. Specifically, the Dutch civil procedure and the Dutch
medical disciplinary procedure were examined. The central research question is:
To what extent and in what way are the features of the civil procedure and the medical dis‐
ciplinary procedure hampering or encouraging the apology process?
Various sub-questions and research methods have been used to answer this key
question. These are briefly explained below.
Sub question 1: How are apologies defined, what are the effects of apologizing, and what
circumstances influence wrongdoers’ willingness to apologize?
The study starts with a definition of the term ‘apology’ (chapter 2). This is done
on the basis of a literature review in which earlier research in this area is mapped
out. It appears that different definitions are used in the literature, with the common
characteristic that one or more elements are always mentioned from which apolo‐
gies can consist. Section 2.2 provides an overview of the elements mentioned in the
definitions used in the literature. The following elements are discussed: (1) ac‐
knowledging the wrongdoing/acceptance of responsibility; (2) expressing (sincere)
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regret/repentance; (3) promising to act differently in the future/ taking measures
to prevent recurrence; (4) offering compensation/repairing the defect; (5) confir‐
ming the shared values that have been violated/ acknowledging the legitimacy of
the violated standard; (6) expressing emotions such as grief, guilt or shame;
(7) describing the harm; (8) describing/confirming what happened; (9) giving an
explanation for what happened; (10) expressing remorse/sympathy for what the
victim had to endure; (11) asking for forgiveness and (12) accepting the consequen‐
ces (e.g. sanctions).
In addition, on the basis of a literature review, chapter 2 maps out the effects of
offering apologies, the circumstances under which apologies are effectively offered
and the circumstances under which wrongdoers are willing to offer apologies.
There is overwhelming empirical evidence that offering an apology can have posi‐
tive effects for both the provider and the recipient. However, these positive effects
appear to be context-dependent. Both the way in which apologies are offered and
other circumstances, such as the seriousness of the breach of the standard, appear
to influence the effectiveness of apologies. The willingness of wrongdoers to apolo‐
gize also appears to be context-dependent. The choice of whether or not to apolo‐
gize turns out to be complex in which different circumstances may play a role. The
insights reported in Chapter 2 form a theoretical framework that was used in the
design of the observation study and the interview study.
Sub question 2: What is written in the Dutch legal literature about the role of apologies in
civil law, and does this give rise to the impression that the Dutch civil procedure is hampe‐
ring or encouraging the offering of an apology?
Chapter 3 provides an overview of the state of the art with respect to the Dutch
scientific debate on the role of apologies in civil law. Virtually no literature has
been published on the role of apologies in medical disciplinary law. For this rea‐
son, I only focus on the civil procedure in chapter 3. It is striking that the Dutch
literature is mainly focused on the potential negative legal consequences of apolo‐
gizing. In particular, two obstacles are mentioned: (1) the possibility that offering
an apology implies a recognition of liability and (2) the possibility that certain facts
are acknowledged by offering an apology (apologies are used as evidence to sup‐
port facts on which the court bases its judgment). In addition, Dutch literature
points out two ways in which the offering of an apology can be stimulated or facili‐
tated: (1) the introduction of apology-protection legislation and (2) the introduction
of the possibility of enforcing the offering of an apology in court (apologies as a
legal remedy).
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Sub question 3: What is the role of apologies in judicial decision-making in the civil proce‐
dure and the medical disciplinary procedure, and does this hamper or encourage the offe‐
ring of an apology?
In order to find out how judges deal with apologies in their decision-making a
systematic content analysis of judicial opinions was conducted. For this purpose,
more than 4000 judicial opinions have been analyzed in a structured manner. The
aim of the case law investigation was to gain more insight into how apologies play
a role in judicial decision-making. This is important because the way in which jud‐
ges deal with apologies can set a precedent for future cases. Litigants and their
representatives will adapt their behavior accordingly. This means that the role that
apologies play in legal proceedings can influence the willingness of parties to apo‐
logy. If it turns out that offering an apology involves legal risks, they will logically
be cautious in doing so. On the other hand, they will be more inclined to apologize
if this can have positive consequences in the proceeding. The research output
shows that the role of apologies in judicial decision making is very complex and
can occur many different ways. The case law analysis also shows that there are six
modalities in the way apologies play a role in judicial decision-making in the civil
procedure and the medical disciplinary procedure:
1. The court assesses whether an apology implies an acknowledgement of liabi‐
lity.
2. The court uses an apology to establish certain facts (apologies as evidence).
3. The court uses the fact that an apology has or has not been offered as a relevant
circumstance to fill in open norms (i.e. reasonableness and fairness).
4. The court assesses whether an (after-harm) duty to apologize rested on one of
the parties (in which case the breach of this duty leads to liability).
5. The court points out the importance of apologizing in an obiter dictum
6. The court assesses a parties claim to receive an apology.
It is striking that the same modalities appear in both civil procedures and medical
disciplinary procedures, although they are applied in different ways. These differ‐
ences could be explained by the underlying goals of the proceedings. Furthermore,
case law analysis illustrates that apologizing often works to the advantage of the
provider. This is contrary to the picture sketched in the literature, which mainly
refers to the potential negative legal consequences of apologizing.
Sub question 4: To what extent do the findings of the literature study and the case law
analysis correspond to practice and what other characteristics of the civil procedure and the
medical disciplinary procedure hamper or encourage the offering of an apology?
In order to find out what legal barriers or incentives for apologizing exist in
practice, it is not enough to conduct a literature study and case law analysis alone.
In order to gain more insight into what actually happens in practice, an observa‐
tion study and an interview study were carried out. For these studies it was deci‐
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ded to look specifically at civil medical malpractice cases and medical disciplinary
cases. The participants in the interview study were physicians who had been
involved in a civil procedure or a medical disciplinary procedure. For the observa‐
tion study the data collection took place by observing hearings of civil medical
malpractice cases and medical disciplinary cases.
The results of the interview study show that some doctors did indeed allow
their willingness to apologize to be influenced by legal considerations. It was stri‐
king that one of the doctors indicated that his legal representative had pointed out
the negative legal consequences of apologizing, while another doctor indicated that
his legal representative had actually pointed out the positive legal consequences of
apologizing. Legal considerations appeared to play a role in the consideration of
whether or not to apologize, but for the minority of doctors interviewed.
The results of the observation study show that apologies came up more often
during the disciplinary hearings than during the civil hearings. I looked into
whether the study data provided any leads to explain these differences. Prior to the
study I expected that the degree of conflict escalation was an important predictor
of whether or not an apology would be offered during a legal procedure (see
appendix 4). I expected that the more a conflict escalated, the less often apologies
would be offered. However, this expectation is not supported by the research data.
During almost all observed sessions, characteristics of conflict escalation were
observed as well as expressions of remorse. Therefore, although it seems that con‐
flict escalation does not necessarily have to stand in the way of apologizing, the
question is whether an apology offered in an escalated conflict can still be offered
effectively. Follow-up research on this point is recommended. However, the
research results do show clear differences in court practice and in the capacity of
litigants between the two procedures. I have argued that these differences can
explain why apologies came up more often during the observed disciplinary hea‐
rings compared to the observed civil hearings.
In conclusion, this study shows that the legal obstacles of apologizing mentioned
in the literature need to be strongly nuanced. In most cases, these obstacles can
easily be removed. In addition, the study shows that there are many ways to sti‐
mulate apologies. While the literature only refers to the introduction of compelled
apologies as a legal remedy, this study shows that there is a wide range of possibi‐
lities for achieving this goal. Many of these possibilities are easy to incorporate into
legal procedures.
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Bijlage 4: Theoretische verwachtingen
observatieonderzoek en interviewstudie

Op basis van literatuur en logische redeneringen ben ik gekomen tot verschillende
factoren, waarvan ik verwachtte dat zij in de praktijk van invloed kunnen zijn op
de bereidheid van schadeveroorzakers om excuses aan te bieden voorafgaand en
tijdens de onderzochte procedures. Ik zal deze theoretische verwachtingen hieron‐
der kort omschrijven. Sommige factoren betreffen kenmerken van de onderzochte
procedures (onder 1). Daarnaast benoem ik ook enkele andere factoren waarvan ik
verwachtte dat zij mogelijk invloed kunnen hebben op de bereidheid van schade‐
veroorzakers om excuses aan te bieden voorafgaand en tijdens de onderzochte pro‐
cedures (onder 2).

1

Kenmerken van de onderzochte procedures

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, worden twee juridische procedures met
elkaar vergeleken die verschillende kenmerken hebben, namelijk de civiele proce‐
dure en medisch tuchtprocedure. In het bijzonder verwachtte ik dat in de praktijk
twee kenmerken van deze procedures van invloed zijn op de bereidheid van de
schadeveroorzaker om excuses aan te bieden, namelijk de actoren die betrokken
zijn bij de procedure (onder A) en de zittingspraktijk (onder B). Deze kenmerken,
en mijn verwachtingen omtrent hun invloed op de bereidheid van de
schadeveroorzaker om excuses aan te bieden, worden in de hierop volgende sub‐
paragrafen nader toegelicht.
A. De actoren die betrokken zijn bij de procedure
Bij de civiele procedures en medische tuchtprocedures zijn verschillende actoren
betrokken. Het was mijn verwachting dat dit invloed kan hebben op de mogelijk‐
heden die er bestaan en de bereidheid die er is om excuses aan te bieden. Zo zal bij
een civiele medische aansprakelijkheidsprocedure vaak een verzekeraar berokken
zijn. Dit zal niet, of slechts in uitzonderlijke gevallen,1 het geval zijn bij een medi‐
1.

Men kan denken aan de situatie dat een verzekeraar verwacht dat de uitkomst van een tuchtpro‐
cedure invloed kan hebben op de uitkomst van een tegelijkertijd lopende civiele procedure.
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sche tuchtprocedure. Het belang van een verzekeraar is de aansprakelijkheid van
haar cliënten zo veel mogelijk te beperken om op deze manier de uitkeringsver‐
plichtingen zo laag mogelijk te houden. Het ligt voor de hand dat de strategie die
wordt gevoerd bij het doorlopen van een juridische procedure, en de advisering
van de schadeveroorzaker daaromtrent, primair als doel heeft de financiële belan‐
gen van de verzekeraar te beschermen. Indien een verzekeraar invloed kan uitoefe‐
nen op de uitlatingen van de schadeveroorzaker zal dit om die reden in het teken
staan van een risicoweging waarbij de belangen van de verzekeraar zo goed
mogelijk worden gewaarborgd. Uit de literatuur komt geen eenduidig beeld naar
voren over hoe verzekeraars adviseren omtrent de wens van de schadeveroorzaker
om excuses aan te bieden. Enerzijds wordt wel betoogd dat verzekeraars excuses
van de schadeveroorzaker zien als een juridisch risicovolle actie die mogelijk zelfs
kan leiden tot een verlies van de verzekeringsdekking.2 Om die reden zouden ver‐
zekeraars expliciet dan wel impliciet schadeveroorzaker afraden om excuses aan te
bieden. Anderzijds wordt in de literatuur betoogd dat verzekeraars wel degelijk
oog hebben voor de positieve effecten van excuses hetgeen zelfs is neergelegd in
verschillende gedragscodes.3 Als gevolg hiervan zouden verzekeraars schadever‐
oorzakers er niet van weerhouden om excuses aan te bieden. Onafhankelijk van de
precieze rol die verzekeraars hierin spelen is de tussenkomst van een verzekeraar
in ieder geval een complicerende factor. Wanneer een verzekeraar betrokken is bij
een procedure dreigt de schadeveroorzaker immers uit beeld te raken aangezien
de verzekeraar de procedure zal overnemen. De schadeveroorzaker zal dan dus
geen mogelijkheid meer hebben om excuses aan te bieden.
Daarnaast is bij een civiele dagvaardingsprocedure sprake van verplichte pro‐
cesvertegenwoordiging. Hiervan is geen sprake bij de medische tuchtprocedure.4
Uit onderzoek blijkt dat juristen de motieven van hun cliënten primair als finan‐
cieel omschrijven. Benadeelden zelf verklaren echter dat immateriële belangen
zoals het ontvangen van excuses voor hen belangrijk zijn.5 Daarnaast zijn er aan‐
wijzingen dat advocaten anders reageren op excuses dan benadeelden zelf.6 Bena‐
deelden blijken als gevolg van excuses van de schadeveroorzaker bereid te zijn
tegen een lager bedrag een schikking te treffen terwijl dit effect bij advocaten niet
gevonden werd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat advocaten zelf niet
gekrenkt zijn door de schadeveroorzaker en dat excuses om deze reden ook min‐
der impact hebben. Daarnaast wordt in de literatuur wel betoogd dat excuses van
de wederpartij door juristen, advocaten in het bijzonder, wel worden gezien als
versterking van de onderhandelingspositie.7 Excuses worden in deze zienswijze
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoogenboezem & Hees 2014; Legemaate 2018; Drion 2008.
Zwart-Hink 2017; Hulst, Akkermans & Van Buschbach 2014.
Het staat de aangeklaagde beroepsbeoefenaar wel vrij om zich toch te laten bijstaan door een pro‐
cesvertegenwoordiger.
Tyler 1990.
Robbennolt 2008b.
Robbennolt 2008b.
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beschouwd als een aanwijzing dat er daadwerkelijk verwijtbaar is gehandeld. Het
lijkt er dus op dat advocaten meer instrumenteel tegen excuses aankijken. De ver‐
wachting is dan ook dat partijen die worden bijgestaan door een procesvertegen‐
woordiger minder geneigd zijn excuses aan te bieden vergeleken met partijen die
niet worden bijgestaan door een procesvertegenwoordiger.
B. De zittingspraktijk
De mondelinge behandeling van een juridische procedure is een moment waarop
slachtoffer en schadeveroorzaker met elkaar in contact kunnen komen. Dit is dus
bij het uitstek het moment waarop communicatie tussen partijen kan plaatsvinden
waaronder het aanbieden van excuses. Of er tijdens de zitting gelegenheid is voor
partijen om te communiceren over behoeften en belangen die van meer immateri‐
ele aard zijn is in grote mate afhankelijk van de ruimte die de (tucht)rechter daar‐
toe biedt. Uit onderzoek dat is gedaan in de civiele context blijkt dat er verschil‐
lende zittingsaanpakken mogelijk zijn. Een zitting kan enkel gericht zijn op het
juridisch geschil, maar het is ook mogelijk dat er aandacht wordt besteed aan de
meer immateriële belangen van de procespartijen.8 De afgelopen jaren is er in de
literatuur steeds meer aandacht voor die tweede aanpak.9 Kenmerkend voor deze
innovatieve zittingsaanpak is dat de rechter niet enkel de feiten onderzoekt die hij
nodig heeft om de juridische vordering (het geschil) te beoordelen, maar daarnaast
ook samen met partijen en diens procesvertegenwoordigers onderzoekt of er
sprake is van een achterliggend conflict en zo ja wat de kenmerken daarvan zijn.
Dit doet hij door het inventariseren van de belangen die procespartijen hebben.
Het uiteindelijk doel is om te komen tot een conflictdiagnose op basis waarvan de
rechter samen met partijen op zoek gaat naar een passende afdoeningsvorm. De
wens om excuses aan te bieden of te ontvangen is een voorbeeld van een belang
dat bij procespartijen kan spelen. De verwachting is dan ook dat tijdens een
mondelinge behandeling waarin aandacht wordt besteed aan de (immateriële)
belangen van partijen schadeveroorzakers eerder geneigd zullen zijn excuses aan
te bieden vergeleken met een mondelinge behandeling waarin dat niet gebeurt.

2

Andere factoren

Naast de kenmerken van de onderzochte procedures verwachtte ik dat ook andere
factoren een rol spelen bij de beslissing van de schadeveroorzaker om wel/geen
excuses aan te bieden. Hoewel ik binnen de kaders van mijn onderzoek geen
rekening kon houden met alle mogelijke invloeden, heb ik wel een aantal belang‐

8.
9.

Zie hierover o.a. Verschoof 2013; De Groot 2012 en Van der Linden 2010.
Zie over de rechter als conflictmanager De Hoon 2010. Zie voor een overzicht m.b.t. actuele ont‐
wikkelingen Coenraad & Ingelse 2017.
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rijke andere factoren meegenomen zodat verstorende effecten zo veel mogelijk
kunnen worden uitgesloten.
A. Context: medische incidenten
Het feit dat het onderzoek wordt verricht in de medische context heeft een aantal
mogelijke complicaties voor de wijze waarop de keuze om al dan niet excuses aan
te bieden tot stand komt. Binnen de medische wereld is veel aandacht voor ‘open
disclosure’, waarbij artsen bij eventuele fouten worden gestimuleerd zo veel
mogelijk openheid van zaken te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan is het
aanbieden van excuses. Daarnaast kunnen gedragscodes en richtlijnen (bijvoor‐
beeld de GOMA) artsen stimuleren om excuses aan te bieden.
B. Perceptie van de schadeveroorzaker
Een belangrijke nuance bij de interactie tussen procedurele kenmerken en het aan‐
bieden van excuses door de schadeveroorzaker is dat het gaat om de perceptie die
de schadeveroorzaker heeft over de te doorlopen juridische procedure(s). Het
beeld dat de schadeveroorzaker heeft van de procedure zal bepalend zijn voor de
invloed die procedurele kenmerken kunnen hebben op de keuze om excuses aan te
bieden. Ter illustratie: Stel dat blijkt dat excuses in een juridische procedure niet
kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker. Indien bij de
schadeveroorzaker de onjuiste overtuiging leeft dat dit wel het geval is, dan zal hij
zijn keuze om al dan niet excuses aan te bieden wellicht toch laten beïnvloeden
door deze perceptie van hoe de juridische procedure werkt.10
C. Andere beweegredenen van de schadeveroorzaker
Uit paragraaf 2.5 blijkt dat er naast juridische overwegingen ook veel andere over‐
wegingen een rol kunnen spelen bij keuze van de normschender om wel/geen
excuses aan te bieden. Normschenders kunnen bijvoorbeeld van mening zijn dat
hun gedrag gerechtvaardigd is of het gevoel hebben macht, controle of sociale
status te verliezen wanneer zij excuses zouden aanbieden.
D. Conflictescalatie
Daarnaast is het van belang om te kijken naar de conflictescalatie. Hieronder wordt
verstaan het proces waarin een conflict verhoogt in intensiteit ofwel verergert.11
Kenmerkend voor conflictescalatie is dat de partijen steeds hardere strategieën

10.
11.

Zie hierover ook paragraaf 3.2.
Wall & Callister 1995.
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gaan gebruiken, er een toename is in het aantal kwesties en betrokkenen, kleine
kwesties steeds groter worden, specifieke kwesties steeds algemener en abstracter
worden en het doel verschuift van eigen behoeften naar het straffen van de
ander.12 Het meest bekende en meest gebruikte model om het proces van conflic‐
tescalatie te omschrijven is de escalatieladder van Glasl, waarin drie fasen van con‐
flictescalatie worden omschreven die elk bestaan uit drie treden.13 Uit dit model
blijkt dat conflictpartijen naarmate het conflict verder escaleert hun problemen
steeds meer als inhoudelijke kwesties aanpakken die men probeert op te lossen
zonder enige emoties.14 Een hoge mate van conflictescalatie kan dus een mogelijke
verklaringen zijn voor het uitblijven van excuses.
Een mogelijk uitkomst van dit onderzoek is dat binnen juridische procedures
weinig ruimte is voor het aanbieden van excuses. De kritische vraag die hierbij
gesteld kan worden is in hoeverre dit kan worden toegeschreven aan de (inrichting
van de) juridische procedures op zichzelf. Het is immers denkbaar dat de mate van
conflictescalatie hierbij een belangrijke verklarende factor is. Mogelijk zijn conflic‐
ten die terechtkomen in juridische procedure immers per definitie meer geësca‐
leerde conflicten. Een juridische procedure kost veel geld, tijd en kan als emotio‐
neel belastend worden ervaren. Indien partijen ondanks deze drempels toch een
juridische procedure starten is er over het algemeen al veel gebeurd. Zeker in het
medische domein bestaan er verschillende mogelijkheden om problemen op een
meer laagdrempelige wijze op te lossen; denk hierbij aan het aangaan van een
gesprek met de betrokken arts of een klachtenfunctionaris.

12.

13.
14.

Pruitt & Kim 2004. Er zijn verschillende pogingen gedaan om het ernstiger en erger worden van
conflictsituaties te omschrijven. In eerste instantie waren deze studies voornamelijk gericht op
internationale conflicten tussen landen en op oorlogsvoering (zie o.a. Kahn 1965 en Wright 1965).
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