
IN NAAM DER KONINGIN.

Uitspraak: 24 april 2007

Rolnummer: 04/1518

Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869

HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het

volgende arrest gewezen in de zaak van

Jacob LIGHAAM,

wonende te Nieuw-Lekkerland,

appellant in het principaal appel,

geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,

hierna te noemen: Lighaam,

procureur: mr. M.K. de Menthon Bake,

tegen

Philipus van Amen,

wonende te Nieuw-Lekkerland,

geïntimeerde in het principaal appel,

appellant in het voorwaardelijk incidenteel appel,

hierna te noemen: Van Amen,

procureur. mr. E.A.C. van Kempen.

Het geding

Bij exploot van 1 november 2004 is Lighaam in hoger beroep gekomen van het

vonnis van de rechtbank Dordrecht van 22 september 2004, gewezen tussen

Van Amen als eiser en Lighaam als gedaagde. Bij memorie van grieven heeft

Lighaam vier grieven tegen het vonnis aangevoerd, die door Van Amen bij

memorie van antwoord zijn bestreden. Van Amen heeft hierbij tevens

voorwaardelijk incidenteel appel ingesteJd tegen voormeld vonnis, onder

aanvoering van één grief. Lighaam heeft daarop geantwoord bij memorie van

antwoord in het voorwaardelijk incidenteel appel.

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

http://procureur.mr
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Beoordeling van het hoger beroep

1. De rechtbank heeft onder 3 tot en met 5 van het bestreden vonnis een aantal

feiten vastgesteld. Nu daartegen geen grieven of anderszins bezwaren zijn

aangevoerd, gaat ook het hof in hoger beroep van die feiten uit

2. Het hof verwijst voor de inhoud van de grieven over en weer naar de

onderscheiden memories.

3. Het gaat in deze zaak — samengevat — om het volgende. Als gevolg van een

verkeersongeval, waarbij Lighaam en mevrouw Van Amen — de echtgenote

van Van Amen — waren betrokken, is mevrouw Van Amen op 23 maart 2000

overleden. De aansprakelijkheid voor dit ongeval en de daaruit

voortvloeiende schade berust bij Lighaam. Mevrouw Van Amen verzorgde tot

haar overlijden de gemeenschappelijke huishouding van Van Amen en

haarzelf door het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, het doen

van klussen rond het huis, het verzorgen van de administratie en andere

taken die in een huishouding verricht moeten worden. Van Amen werkte voor

het ongeval (en werkt thans nog) voltijds in loondienst, met dien verstande

dat hij stelt dat hij sedert het overlijden van zijn echtgenote één dag in de

twee weken vrij neemt. Mevrouw Van Amen werkte voor haar overlijden

gedurende twee dagen per week enkele uren in een administratieve functie

bij Technoplan Adviseurs BV te Rotterdam.

4. Van Amen heeft in eerste aanleg onder meer gevorderd vergoeding van

schade doordat na het overlijden van zijn echtgenote op andere wijze in de

gang van de huishouding moet worden voorzien, als bedoeld in artikel 6:108

lid 1 sub d BW. Lighaam heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd. Bij

het bestreden vonnis heeft de rechtbank dit onderdeel van de vordering

toegewezen tot een totaal bedrag van € 30.924,—, te vermeerderen met de

wettelijke rente hierover vanaf 23 maart 2000 tot aan de dag der voldoening.

Hiertegen richten zich de principale grieven 1 en 2. Te dien aanzien geldt het

navolgende.

5. De grieven 1 en 2 nemen tot uitgangspunt dat bij de bepaling van de

schadevergoeding op de voet van artikel 6:108 lid 1 sub d BW moet worden

gekeken naar de behoefte van Van Amen, waarbij zijn gehele financiële
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positie in aanmerking moet worden genomen. Volgens Lighaam blijkt uit de

door hem in het geding gebrachte berekening van 11 augustus 2004 dat Van

Amen niet behoeftig is en dat zelfs sprake is van een (aanzienlijk) overschot

van (ten minste) circa f40.000,—, dat door Van Amen besteed kan worden

aan variabele lasten, daaronder begrepen huishoudelijke lasten.

6. Dit betoog faalt, omdat het berust op de onjuiste veronderstelling dat Van

Amen alleen recht zou hebben op vergoeding van kosten voor het inroepen

van professionele huishoudelijke hulp indien hij redelijkerwijs niet voldoende

in staat zou zijn om (in financiële zin) in zijn eigen levensonderhoud te

voorzien. Uit de tekst en de parlementaire geschiedenis van artikel 6:108 lid 1

sub d BW kan naar het oordeel van het hof echter niet worden afgeleid dat

het recht op vergoeding van die huishoudelijke hulp afhankelijk is van (of

wordt begrensd door) het bestaan van financiële behoeftigheid van Van

Amen als nabestaande. Voor het ontstaan van een recht op

schadevergoeding op grond van deze bepaling is, daarentegen, voldoende

dat Van Amen door het overlijden van zijn echtgenote, die (althans voor het

overgrote deel) de huishouding verrichtte, daadwerkelijk behoefte heeft

gekregen aan vervangende professionele huishoudelijke hulp. De omvang

van deze schadevergoeding wordt slechts bepaald door de mate waarin na

het overlijden van de echtgenote op andere wijze in de gang van de

gemeenschappelijke huishouding moet worden voorzien.

7. Bij de begroting van de onderhavige schade gaat het, anders dan Lighaam

meent, overigens niet om zogeheten concrete schadevergoeding_ Voor de

vraag of de nabestaande schade lijdt in de zin van artikel 6:108 lid 1 sub d

BW is namelijk niet beslissend of hij daadwerkelijk kosten maakt, maar of het

inroepen van vervangende hulp als zodanig (in redelijkheid) noodzakelijk is

(zie HR 16 december 2005, LIN AU6089).

8. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Van Amen als alleenstaande die

door de week (zo goed als) voltijds werkt, mede gelet op zijn leeftijd van

(thans) 60 jaar en het feit dat de huishouding voorheen (althans voor het

overgrote deel) door zijn echtgenote werd gedaan, in redelijkheid aanspraak

kan maken op het inroepen van 8 uur professionele huishoudelijke hulp per

week. Hierbij neemt het hof tevens in aanmerking dat het van algemene

bekendheid is dat de omvang van de huishoudelijke werkzaamheden in een
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eenpersoons huishouden meer dan de helft bedraagt van die in een

tweepersoonshuishouden. De door Van Amen gestelde vergoeding van nog

geen € 2.477,-- per jaar, hetgeen neerkomt op € 50,— per week, komt het hof

redelijk voor. Daarnaast acht het hof het redelijk dat Van Amen (naar als

onvoldoende gemotiveerd betwist vast staat) incidenteel enige hulp van de

buurvrouw inroept. Het hiervoor door Van Amen opgevoerde bedrag van €

100,-- per jaar (te besteden aan bloemen) komt het hof eveneens redelijk

voor. Dit leidt tot een totaalbedrag van € 2.577,-- per jaar aan kosten van

vervangende hulp voor een periode van twaalf jaar.

9. Al hetgeen in de principale grieven 1 en 2 verder nog is aangevoerd stuit af

op het voorgaande en behoeft geen afzonderlijke bespreking. Deze grieven

falen. Mitsdien komt het hof niet toe aan het voorwaardelijk incidenteel appel,

omdat dit is ingesteld onder de (niet vervulde) voorwaarde dat de principale

grieven 1 en/of 2 zouden slagen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de

proceskosten.

10. Grief 3 in principaal appel, waarin wordt opgekomen tegen de toewijzing door

de rechtbank van een bedrag aan buitengerechtelijke kosten, bouwt geheel

voort op de onjuiste stelling dat in dezen geen grond zou bestaan voor

vergoeding van schade ex artikel 6:108 lid 1 sub d BW (te weten de door de

rechtbank toegewezen hoofdsom), en kan om die reden al niet slagen.

11. In de principale grief 4 wordt betoogd dat de rechtbank de toegewezen

schade ex artikel 6:108 lid 1 sub d BW had moeten kapitaliseren, en dat zij

voorzienbare mogelijkheden betreffende Van Amen in de toekomst, zoals het

opnieuw gaan samenwonen of een wijziging in zijn huishouding, ten onrechte

niet heeft verdisconteerd in het schadebedrag. Hieromtrent geldt het

navolgende.

12. Bij de begrotlng van de onderhavige schadepost is de rechtbank uitgegaan

van een periode van 12 jaar, te rekenen van het jaar 2000 tot en met het jaar

2012. Gelet op de lengte van deze periode, had het naar het oordeel van het

hof in de rede gelegen om, in geval van toewijzing van een bedrag ineens (te

weten: 12 maal € 2.577,--), dit bedrag contant te maken. Grief 4 slaagt in

zoverre. Bij de (alsnog) uit voeren kapitalisatie kan naar het oordeel van het

hof worden uitgegaan van een peildatum van 23 maart 2000 (de datum van
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het ongeval) en van een in redelijkheid te hanteren effectieve rekenrente van

3%. Dit komt neer op een contant gemaakt bedrag van 21.689,47. Het

bestreden vonnis zal in zoverre worden vernietigd. Mitsdien zal, opnieuw

rechtdoende, het volgende bedrag worden toegewezen:

- kosten van crematie en notaris 4.182,35

- huur van de auto 113,45

- autoschade 1_361,34

- kosten huishoudelijke hulp 21.689,47

- buitengerechtelijke kosten 4.631,41 +

31.978,02

reeds betaalde voorschotten 4.924,42 -1-

27.053,60

te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 maart 2000 tot aan de dag

der algehele voldoening.

13. Het hof ziet geen grond om het hierboven genoemde schadebedrag aan te

passen in verband met de mogelijkheid dat Van Amen in de desbetreffende

periode van 12 jaar (vanaf het ongeval tot aan zijn pensionering) opnieuw zou

gaan samenwonen of dat een wijziging in zijn huishouding zou optreden. De

kans op realisering van die mogelijkheden acht het hof, mede gezien de

leeftijd van Van Amen ten tijde van het ongeval (52 jaar), namelijk te gering.

In dit verband kent het hof tevens betekenis toe aan de (geloofwaardige)

stelling Van Amen dat hij niet open staat voor een nieuwe relatie, omdat hij

(zoals hij ook in eerste aanleg onweersproken heeft aangevoerd; zie

pleitnota mr. F.J. van Benthem) veel verdriet heeft vanwege het overlijden

van mevrouw Van Amen en hij bovendien veel tijd besteedt aan het

begeleiden van zijn drie kinderen die door dit overlijden psychische steun

behoeven. Ten slotte dient te worden bedacht dat er evenzeer een kans

bestaat dat Van Amen in de betreffende periode een grotere behoefte aan

huishoudelijke hulp zou krijgen, zodat er per saldo al evenmin reden bestaat

tot aanpassing van het voormelde schadebedrag.

14. Lighaam dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden

veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg. Nu het (principaal) hoger

beroep slechts gedeeltelijk slaagt, ziet het hof aanleiding de proceskosten in

hoger beroep te compenseren als na te melden.
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Beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Dordrecht

van 22 september 2004, en

opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Lighaam om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Van Amen

te betalen een bedrag van 27.053,60, te vermeerderen met de wettelijke

rente daarover vanaf 23 maart 2000 tot de dag der voldoening;

veroordeelt Lighaam in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op

heden aan de zijde van Van Amen bepaald op € 998,— aan salaris van de

procureur en 326,16 aan verschotten, waarvan 245,- aan griffierecht;

compenseert de proceskosten in hoger beroep, in de zin dat elk van partijen

de eigen kosten draagt;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M.Th. van der Hoeven-Oud, P.M. Verbeek, en

J.J. Roos en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2007 in het

bijzijn van de griffier.

mr. M,
app./ t.

vi:In het Gerechtshof
's-Gravenhage
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