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Meer dan een stootje: rechter kent smartengeld toe aan 

politieagenten strandrellen Hoek van Holland 

André ten Broeke 

In een drietal mooie uitspraken heeft de Rotterdamse kantonrechter op 29 augustus jl. 

smartengeld toegekend aan een aantal politieagenten dat werd belaagd door 

bezoekers van een dancefestival aan het strand van Hoek van Holland in augustus 

2009.  

Ik bespreek één van de uitspraken, te weten die met nummer 7217. Wat maakt de 

uitspraak interessant?  

Allereerst de vaststelling dat er grenzen zijn aan wat een politieman in de uitoefening 

van zijn functie voor lief moet nemen. Er was sprake van “een voor Nederlandse 

begrippen ongekende agressie jegens politieagenten, van grote groepen mensen” en 

van gewelddadigheden en dreiging tegen een kleine groep agenten die een “diepe 

onuitwisbare indruk” hebben gemaakt en hebben geleid tot een aantasting in de 

persoon zoals bedoeld in artikel 6:106 BW. Uit de toelichting namens één van de 

politieagenten wordt duidelijk dat een relatief kleine groep politiemensen is belaagd, 

opgejaagd en bedreigd met geweld en met de dood door een overmacht aan 

festivalbezoekers, daarbij voortdurend uitgescholden en bekogeld met allerlei 

voorwerpen. De gebeurtenissen hebben hun sporen achtergelaten: een politieagent 

had last van huilbuien, slapeloosheid, concentratie-problemen, arbeidsongeschiktheid 

en een verbroken relatie. Door een traumapsychotherapeut is een ptss vastgesteld.  

Ten tweede vanwege hetgeen over groepsaansprakelijkheid wordt vastgesteld. Artikel 

6:166 BW bepaalt dat indien één van tot een groep behorende personen onrechtmatig 

schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had 

behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zij hoofdelijk 

aansprakelijk zijn indien deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend. Het 

loutere erbij zijn is onvoldoende voor het vestigen van die aansprakelijkheid, aldus de 

kantonrechter, maar een eigen bijdrage aan de groepsgedragingen vestigt wel de 

aansprakelijkheid voor alle schade toebrengende onrechtmatige gedragingen uit de 

groep, ongeacht de omvang van de eigen bijdrage. De groep behoeft geen 

georganiseerd verband te zijn en de leden behoeven elkaar niet te kennen. En ten 

slotte: voor zover de redelijkheid en billijkheid (bijvoorbeeld door het gewicht van 

ieders bijdrage) een andere verdeling van de aansprakelijkheid meebrengen, is dat 

een kwestie van onderling verhaal die het slachtoffer niet regardeert. Hij kan een ieder 

voor wie de groepsaansprakelijkheid kan worden aangenomen aanspreken voor het 

volledige bedrag van zijn schade.  

Ten derde door de verhouding van deze procedure tot de strafzaken tegen de daders. 

De strafrechtelijke veroordelingen van de daders vormen in de civiele procedure 

dwingend bewijs, aldus artikel 161 Rv. Ten aanzien van de gedragingen van de 

gedaagden konden de politieagenten zich als eisers in de kantonprocedure dus 

baseren op de uitkomsten van de strafzaken. In een qua feiten complexe zaak kan het 

aanbeveling verdienen om als slachtoffer de uitkomst van een strafzaak af te wachten 

alvorens de eigen schadeclaim in te stellen.  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:7217
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De stelplicht en bewijslast van artikel 150 Rv vormen minder een obstakel wanneer er 

al een veroordelende uitspraak van de strafrechter ligt. Er kan dan worden verwezen 

naar de door de strafrechter bewezen verklaarde feiten.  

Als laatste noem ik de beoordeling van de schade. Voor wat betreft de immateriële 

schade stelt de kantonrechter vast dat sprake is van aantasting in de persoon als 

bedoeld in artikel 6:106 BW, van het daarvoor vereiste geestelijk letsel (dus meer dan 

psychisch onbehagen of zich persoonlijk gekwetst voelen; vergelijk HR 9 mei 2003, NJ 

2005, 168), namelijk van een objectief vastgestelde ptss, en dat daarbij een 

vergoeding van EUR 3.500,-- billijk is. Eén van de politieagenten vordert een hogere 

vergoeding, namelijk van EUR 5.600,--.Vanwege de impact van de ervaringen op de 

betrokken agent en de gevolgen daarvan voor hem en vanwege het onweersproken 

laten van die impact en gevolgen kent de kantonrechter die hogere vergoeding 

daadwerkelijk toe.  

Aan materiële schade worden misgelopen (inconvenienten)toeslagen (misgelopen 

omdat de betrokken agent niet meer is ingeschakeld door het bij evenementen als het 

festival ingezette ‘fietsteam’) afgewezen. Die schadepost is in de dagvaarding in 

verband gebracht met de gedragingen van 29 gedaagden en niet met die van de 

groep. Bij die aanpak moet je aangeven hoe het eigen handelen van ieder van die 

gedaagden heeft geleid tot de gestelde schade. Omdat er geen concrete gedragingen 

van de gedaagden zijn aangevoerd (er wordt slechts verwezen naar de strafzaak), 

beoordeelt de kantonrechter het causaal verband tussen de in de strafzaak 

vastgestelde gedragingen en de schade. Omdat de toeslagen zijn misgelopen als 

gevolg van het geheel van de gebeurtenissen, ook die waarbij de genoemde 

gedaagden niet betrokken waren, en hun gedragingen ook overigens onvoldoende in 

verband zijn te brengen met de gestelde schade, kan het vereiste causaal verband niet 

worden vastgesteld. Een onnauwkeurigheid bij het formuleren van de claim en een te 

summiere toelichting ervan lijken de politieagent hier parten te hebben gespeeld.  

 

 

 


