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Deze bijdrage gaat over de angstschadevordering in 
het Franse recht en de betekenis hiervan voor het Ne-
derlandse recht. Angstschade is hot topic in Frank-
rijk. Het gegeven dat de angstschadevordering zich 
al ver ontwikkeld heeft in de Franse (cassatie)recht-
spraak, maakt het waardevol om naar de voorwaar-
den te kijken die de Franse rechter aan de angstscha-
devordering stelt.

1. Inleiding

In deze bijdrage sta ik stil bij de angstschadevordering in het 
Franse recht. Deze bijdrage vormt hiermee een vervolg op 
mijn bijdrage die eerder verscheen in dit blad.2

Angstschade is hot topic in Frankrijk, zo laat de overvloe-
dige literatuur over dit onderwerp zien.3 Het gegeven dat 
de angstschadevordering zich al ver ontwikkeld heeft in 
de Franse (cassatie)rechtspraak, maakt het waardevol om 
naar de voorwaarden te kijken die de Franse rechter aan 
de angstschadevordering stelt. De ervaringen uit de Fran-
se rechtspraktijk kunnen dan ook ter inspiratie dienen voor 
het Nederlandse recht. Het Franse recht is mede interessant 
vanwege het per 1 oktober 2016 ingevoerde nieuwe verbin-
tenissenrecht. Daarnaast neemt de Franse overheid een be-

1 Mr. A.M. (Marlou) Overheul is als wetenschappelijk medewerker verbon-
den aan de Hoge Raad der Nederlanden. De auteur schrijft deze bijdrage 
op persoonlijke titel. De auteur dankt dr. mr. E.F.D. Engelhard en mr. J. van 
Mourik voor hun commentaar op een eerdere versie. Ook is de auteur dank 
verschuldigd aan de medewerkers van de Katholieke Universiteit Leuven, 
met name prof. I. Samoy, voor de gastvrije ontvangst in mei 2017. Zon-
der gebruikmaking van hun juridische bibliotheek was deze bijdrage in de 
huidige vorm niet tot stand gekomen. Citeerwijze: A.M. Overheul, ‘Angst 
als juridisch relevante schade: de angstschadevordering naar Frans recht’, 
AV&S 2018/31, afl. 6.

2 Zie A.M. Overheul, ‘Angst als juridisch relevante schade’, AV&S 2017/33. Zie 
ook de recent verschenen bijdrage van A.J Verheij, ‘Vergoedbaarheid van 
angstschade’, NTBR 2018/3. 

3 Zie onder meer M. Bacache-Gibeili, ‘Préjudice d’anxiété: quel domain?’, 
Les cahiers sociaux 2015, nr. 275; B. Decrette, ‘Préjudice d’anxiété et santé 
mentale’, Gaz. Pal. 2016, nr. 32, p. 53 e.v.; S. Gallage-Alwis & C. Massiera, ‘Le 
rejet progressif d’une indemnisation automatique et uniforme du préju-
dice d’anxiété’, Petites Affiches 2014, nr. 73, p. 8 e.v.; L. Gamet, ‘Le préjudice 
d’anxiété’, Droit social 2015, nr. 1; M. Keim-Bagot, ‘Préjudice d’anxiété : la 
Cour de Cassation referme la boîte de Pandore’, Droit Social 2015, p. 360 
e.v; P. Jourdain, ‘Les préjudices d’angoisse’, JCP 2015, nr. 25, p. 1221-1230; 
J. Colona & V. Renaux-Personnic, ‘Le préjudice d’anxiété entre flux…et 
reflux?’, Gazzette du Palais 2015, p. 7. e.v.; A. Pando, ‘Le préjudice d’anxiété 
entre spécificité et généralité’, Petites Affiches 2015; W. Fraisse, ‘Amian-
te : précisions au sujet du préjudice d’anxiété’, Dalloz actualité 2015; W. 
Fraisse, ‘Amiante: l’etendue de l’indemnisation pour préjudice d’anxiété’, 
Dalloz actualité 2016; J. Icard, ‘Délimitation des créanciers d’indemnisation 
du préjudice d’anxiété’, Les Cahiers Sociaux 2015; A. Guégan-Lécuyer, ‘La 
consécration du droit à réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété 
globalisé au profit des salariés exposés à l’amiante’, Recueil Dalloz 2013, 
p. 2954 e.v. en P. Jourdain, ‘Préjudice spécifique d’anxiété des travailleurs 
de l’amiante et troubles dans les conditions d’existence: ces préjudices 
sont-ils distincts?’, RTD civ. 2013, p. 844-846. 

langrijke rol in wanneer het aankomt op schadevergoeding. 
Zo heeft zij verschillende schadefondsen geïntroduceerd 
om slachtoffers van bepaalde risico’s een vergoeding te kun-
nen bieden.4 In het verlengde hiervan hanteert het Franse 
schadevergoedings- en aansprakelijkheidsrecht slachtoffer-
vriendelijke regels, hetgeen gebaseerd zou zijn op een zoge-
naamde ‘vergoedingsideologie’.5

Nadat ik kort stilsta bij de beginselen van het Franse recht 
op smartengeld, zal ik de belangrijkste Franse jurispruden-
tie over angstschade bespreken. Ik zal geen volledig over-
zicht van deze jurisprudentie geven,6 maar mij beperken tot 
de uitspraken van het Cour de Cassation, aangezien deze 
voor de angstschadevordering het meest van belang zijn. Na 
het beloofde jurisprudentieoverzicht, licht ik op basis van 
dit laatste en een onderzoek naar de Franse doctrine7 ver-
schillende aspecten van de angstschadevordering uit. Zo sta 
ik onder meer stil bij angst als schadepost, de aard van de 
angst en de predispositie en schadebeperkingsplicht van de 
benadeelde. Afgesloten wordt met een conclusie, waarin ik 
zal ingaan op de betekenis van dit alles voor het Nederland-
se recht. Ten overvloede zij opgemerkt dat het Nederlandse 
recht niet in detail zal worden besproken. Hiervoor verwijs 
ik naar mijn bijdrage die eerder verscheen in dit blad.8

2. Korte introductie: het Franse recht op 
smartengeld

In het Franse recht staat het beginsel van volledige schade-
vergoeding centraal.9 Aangezien de Code civil (Cc) geen on-
derscheid maakt tussen vermogensschade en immateriële 

4 Er bestaan onder meer fondsen voor slachtoffers die als gevolg van bloed-
transfusies hiv en hepatitis C hebben opgelopen, en die schade hebben 
opgelopen door nucleaire testen of asbest. Zie over deze fondsen V. Wes-
ter-Ouisse, S. Taylor & D. Fairgrieve, ‘Risk and French Private Law’, in: Pri-
vate Law Network 2018, Cambridge: Intersentia 2018 en J. Knetsch, Le droit 
de la responsabilité et les fonds d’indemnisation, Paris: LGDJ 2013. 

5 Wester-Ouisse, Taylor & Fairgrieve 2018 en L. Cadiet, ‘Sur les faits et les 
méfaits de l’idéologie de la réparation’, in: Mélanges offerts à Pierre Drai. Le 
juge entre deux millénaires, Paris: Dalloz 2000, p. 495-510. Cadiet spreekt 
in dit verband over de Franse rechter als ‘pro-victim’. 

6 De gevonden lagere jurisprudentie die in het onderzoek niet besproken 
wordt: Cour d’Appel Lyon 11 oktober 2007, nr. 1228/07; Cour d’Appel Lyon 
12 september 2012, nr. 11/08573; Cour d’Appel Lyon 19 oktober 2012, nr. 
12/00859; Cour d’Appel Paris 8 oktober 2013, nr. 11/11480; Cour d’Appel 
Douai 31 januari 2014, nr. 13/00496; Cour d’Appel Orléans 19 maart 2015, 
nr. 13/04029; Cour d’Appel Orléans 4 juni 2015, nr. 14/02054; Cour d’Appel 
Versailles 3 maart 2016, nr. 14/02091; Cour d’Appel Amiens 8 maart 2016, 
nr. 15/06382; Cour d’Appel Nancy 16 september 2016, nr. 15/0092; Tribu-
nal correctional Thonon-les-Bains 26 juni 2013, nr. 683/2013 en Conseil de 
prud’hommes Longwy 6 februari 2015, RJS 2015, nr. 4, 259. 

7 Met betrekking tot de Franse doctrine moet worden opgemerkt dat ik mij, 
gezien de grote hoeveelheid beschikbare literatuur, voornamelijk heb be-
perkt tot de kernpublicaties. 

8 A.M. Overheul, ‘Angst als juridisch relevante schade’, AV&S 2017/33. 
9 O. Moréteau, ‘Basic questions of Tort Law from a French Perspective’, in: 

H. Koziol (red.), Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective, 
Wien: Jan Sramek Verlag KG 2015, p. 44. 

ArtikelenAfl. 6december 2018

T2_AV&S_1806_bw_V04.indd   160T2_AV&S_1806_bw_V04.indd   160 12/13/2018   5:03:50 PM12/13/2018   5:03:50 PM



161Afl. 6 - december 2018AV&S  2018/31

Artikelen ANGST ALS JURIDISCH RELEVANTE SCHADE: DE ANGSTSCHADEVORDERING NAAR FRANS RECHT

schade, kent het Franse recht geen aparte grondslag voor de 
toekenning van smartengeld.10 Zo bepaalt artikel 1240 Cc 
(het algemene onrechtmatige daadsartikel):

“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 
le réparer.”

Wanneer er sprake is van een fout, causaal verband en 
schade, is er grond voor een vergoeding. Met betrekking tot 
het vereiste van schade hanteert de Franse wet simpelweg 
de term ‘dommage’: het begrip ‘schade’ wordt niet gedefi-
nieerd.11 ‘Dommage’ houdt in dat de schade in beginsel her-
stelbaar is (materiële schade).12 Immateriële schade wordt in 
de doctrine en jurisprudentie omschreven als ‘préjudice’.13

De Franse rechter lijkt ernaar te streven materiële en im-
materiële schade zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Met 
immateriële schade (préjudice moral) wordt schade be-
doeld die geen aantasting van het vermogen oplevert, geen 
directe economische gevolgen heeft en derhalve niet direct 
vatbaar is voor geldelijke waardering.14 In beginsel komen 
alle vormen van immateriële schade voor vergoeding in 
aanmerking.15 Daarbij is interessant dat in het Franse recht 
een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende vor-
men van immateriële schade. Zo kent men verschillende 
‘schadeposten’ op dit gebied, zoals ‘pretium doloris’, ‘préju-
dice esthétique’16 en ‘préjudice d’agrément’.17

Opmerkelijk is dat naar Frans recht, in tegenstelling tot het 
Nederlandse recht, voor de toekenning van immateriële 
schade vanwege geestelijk letsel niet het vereiste geldt van 
een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.18 In beginsel ko-
men alle vormen van geestelijk letsel, al dan niet in combi-
natie met een erkend ziektebeeld, voor vergoeding in aan-
merking.19 Er wordt enkel vereist dat het geestelijk letsel een 
direct gevolg is van de onrechtmatige handeling. Daarnaast 
moet het geestelijk letsel van een bepaalde mate van zeker-
heid zijn.20 Het causaal verband wordt op deze manier ge-
bruikt om een zogenaamd ‘hek van de dam’ te voorkomen.21

10 A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de per-
soon, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, p. 43. 

11 Verheij 2002, p. 43. 
12 G. Viney & P. Jourdain, Traité de Droit Civil. Les conditions de la responsabili-

té, Paris: Lextenso editions 2013, p. 4 en M. Bacache-Gibeili, Les obligations 
La responsabilité civile extracontractuelle, Paris: Economica 2015, sectie II. 

13 C. Willmann, ‘Faciliter la réparation du préjudice d’anxiété des salariés ex-
posés à l’amiante: une jurisprudence attendue, quoique critiquée’, Recueil 
Dalloz 2014, p. 1312 en Viney & Jourdain 2013, p. 4. 

14 P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, Paris: Dalloz 1998, 
p. 132. 

15 Jourdain 2015, p. 1. 
16 Zie hierover Moréteau 2015, p. 41. 
17 Jourdain 2015, p. 1. 
18 C.C. van Dam, European Tort Law, New York: Oxford University Press 2013, 

p. 174. 
19 Van Dam 2013, p. 175. 
20 Civ. 2e 22 februari 1995, D. 1996, 69, m.nt. Chartier en Cour d’Appel Paris 

10 november 1983, D. 1984, 14. Zie hierover ook Van Dam 2013, p. 183. 
21 Civ. 2e 22 februari 1995, D. 1996, 69, m.nt. Chartier en Cour d’Appel Paris 

10 november 1983, D. 1984, 14. Zie hierover ook Van Dam 2013, p. 183. 

In Frankrijk nemen persoonlijkheidsrechten een belang-
rijke rol in bij de vergoeding van immateriële schade.22 De 
vereisten van artikel 1240 Cc worden namelijk versoepeld 
indien vaststaat dat sprake is van schending van een per-
soonlijkheidsrecht.23 Hoewel in de Franse doctrine geen 
eenstemmigheid bestaat over welke rechten precies per-
soonlijkheidsrechten zijn, heeft de Franse wetgever in de 
loop van de tijd verschillende persoonlijkheidsrechten ge-
codificeerd. Het betreft onder meer het recht op privacy (ar-
tikel 9 Cc), de onschuldpresumptie (artikel 9-1 Cc), het recht 
op leven en de fysieke integriteit (artikel 16 en 16-1 tot en 
met 16-9 Cc).24 De enkele schending van dit recht geeft recht 
op herstel, zonder bewijs van een verdere fout of schade.25

3. De angstschadevordering in de Franse 
cassatierechtspraak

Als uitgangspunt heeft te gelden dat angst onder bepaalde 
omstandigheden door het Franse hoogste civiele gerechts-
hof, het Cour de Cassation, als schade wordt beschouwd 
(‘préjudice d’anxiété’).26 Hieraan voorafgaand is angstscha-
de reeds erkend in de lagere Franse jurisprudentie.27 Zo kent 
het Cour d’Appel in Montpellier aan benadeelden die besmet 
vlees hebben gegeten, angstschade toe voor het mogelijk 
oplopen van de Creutzfeldt-Jakob-ziekte.28 Ook de mijnwer-
kers van Lorraine, die na een ongeval hebben vastgezeten in 
de mijn en daardoor zijn blootgesteld aan schadelijke stof-
fen, hebben recht op een vergoeding van angstschade.29 Het 
zijn voorbeelden die aanspreken, maar vanuit de door mij 
aangebrachte beperking tot bespreking van arresten van 
het Cour de Cassation, maak ik hieronder een onderscheid 
tussen angst voor ziekte na besmetting (§ 3.1), angst voor 
schade door een potentieel gebrekkig product (§ 3.2) en 
angst voor asbestziekten (§ 3.3).

3.1 Angst voor ziekte na besmetting
De allereerste zaak die zich in het kader van angstscha-
de voor het Cour de Cassation aandient, betreft een zaak 
waarin het slachtoffer van een auto-ongeluk bloedtransfu-

22 Jourdain 2015, p. 1 en Verheij 2002, p. 44. 
23 Verheij 2002, p. 45, hoewel hij spreekt over artikel 1382 oud Cc. 
24 Zie over privacy onder meer I. Samoy & W. Vandenbussche, ‘Angstschade: 

sleutel voor de toekomst of doos van pandora?’, in: M. Kruithof (ed.), Inzich-
ten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht 2018, p. 233 en 
verder ook Verheij 2002, p. 45. 

25 Samoy en Vandenbussche 2018, p. 11, waar zij verwijzen naar Cour de Cas-
sation 5 november 1996, nr. 94-14.798, D. 1997, 403, m.nt. S. Laulom. 

26 Wester-Ouisse, Taylor & Fairgrieve 2018 en E. de Kezel, Asbest, gezondheid 
en veiligheid, Antwerpen: Intersentia 2013, p. 369. 

27 De gevonden lagere jurisprudentie die in het onderzoek niet besproken 
wordt: Cour d’Appel Lyon 11 oktober 2007, nr. 1228/07; Cour d’Appel Lyon 
12 september 2012, nr. 11/08573; Cour d’Appel Lyon 19 oktober 2012, nr. 
12/00859; Cour d’Appel Paris 8 oktober 2013, nr. 11/11480; Cour d’Appel 
Douai 31 januari 2014, nr. 13/00496; Cour d’Appel Orléans 19 maart 2015, 
nr. 13/04029; Cour d’Appel Orléans 4 juni 2015, nr. 14/02054; Cour d’Appel 
Versailles 3 maart 2016, nr. 14/02091; Cour d’Appel Amiens 8 maart 2016, 
nr. 15/06382; Cour d’Appel Nancy 16 september 2016, nr. 15/0092; Tribu-
nal correctional Thonon-les-Bains 26 juni 2013, nr. 683/2013 en Conseil de 
prud’hommes Longwy 6 februari 2015, RJS 2015, nr. 4, 259. 

28 Cour d’Appel Montpellier 23 september 2003, niet gepubliceerd.
29 Conseil de prud’hommes Forbach 30 juni 2016, niet gepubliceerd. 

T2_AV&S_1806_bw_V04.indd   161T2_AV&S_1806_bw_V04.indd   161 12/13/2018   5:03:50 PM12/13/2018   5:03:50 PM



162 Afl. 6 - december 2018 AV&S  2018/31

ArtikelenANGST ALS JURIDISCH RELEVANTE SCHADE: DE ANGSTSCHADEVORDERING NAAR FRANS RECHT

sies moet ondergaan.30 Door deze bloedtransfusies wordt de 
benadeelde besmet met hepatitis C.31 De benadeelde vor-
dert van de veroorzaker van het ongeluk onder meer een 
schadevergoeding voor het feit dat hij moet leven met de 
angst voor de ontwikkeling van het virus. Hepatitis C kan 
uiteindelijk, na 10-15 jaar, leiden tot een levercirrose of zelfs 
leverkanker. Dit betekent dat de benadeelde zich vanaf nu 
moet onderwerpen aan een regelmatige medische controle. 
Deze noodzaak tot medische controle en de angst die het vi-
rus met zich meebrengt, dienen te worden gecompenseerd. 
Het schadebedrag van 50.000 Franse Frank (€ 7622,44), het-
geen in lagere instantie is toegewezen, wordt door het Cour 
de Cassation in stand gelaten.32 Het Cour de Cassation gaat 
verder niet expliciet in op de voorwaarden waaraan voor 
toewijzing van een angstschadevordering moet zijn vol-
daan.

3.2 Angst voor schade door een potentieel gebrekkig 
product

In het kader van angst voor schade door een potentieel 
gebrekkig product, dient zich bij het hoogste Franse ge-
rechtshof een zaak aan van gebrekkige pacemakers.33 Een 
fabrikant van pacemakers stopt de productie van een spe-
cifiek model, aangezien de pacemaker door een gebrek een 
aantal doden teweeg heeft gebracht. De fabrikant beveelt 
patiënten die het model geïmplementeerd hebben aan om 
zich aan regelmatige controles te onderwerpen. Een vrouw 
die het idee dat haar pacemaker mogelijk gebrekkig is niet 
kan verdragen, laat de pacemaker middels een operatie ver-
wijderen. Na de operatie blijkt de pacemaker van de vrouw 
in kwestie niet gebrekkig. Zij spreekt de fabrikant aan voor 
vergoeding voor de shock en stress die zij heeft ervaren na 
de ontdekking van het feit dat de pacemaker mogelijk ge-
brekkig was.34 Het Cour de Cassation oordeelt dat de vrouw 
een vergoeding kan krijgen voor de angst die het mogelijk 
defecte product heeft veroorzaakt.35 De schade ziet volgens 
het hoogste gerechtshof op de periode tussen kennisgeven 
van het mogelijk gebrek en het verwijderen van het im-
plantaat. Hierbij moet opgemerkt worden dat het Cour de 
Cassation in deze zaak geen onderscheid maakt tussen ver-
schillende schadeposten die mogelijk een rol spelen.36 In het 
verlengde hiervan besteedt het in deze kwestie geen aan-
dacht aan de voorwaarden waaraan een angstschadevorde-
ring moet voldoen.

30 Cass. Civ. 9 juli 1996, nr. 94-12868, Bulletin I, nr. 306. Zie voor de feiten 
boven het eerste middel. 

31 Cass. Civ. 9 juli 1996, nr. 94-12868, Bulletin I, nr. 306. Zie voor de feiten 
boven het eerste middel. 

32 Cass. Civ. 9 juli 1996, nr. 94-12868, Bulletin I, nr. 306. 
33 Civ. Ire 19 december 2006, JCP 2007. II. 10052, m.nt. Hocquet-Berg, RTC Civ. 

2007, 352, ETL 2006, 282. Zie hierover ook Van Dam 2013, p. 181 en Jour-
dain 2015, p. 5. 

34 Civ. Ire 19 december 2006, JCP 2007. II. 10052, m.nt. Hocquet-Berg, RTC Civ. 
2007, 352, ETL 2006, 282. Zie hierover ook Van Dam 2013, p. 181 en Jour-
dain 2015, p. 5. 

35 Civ. Ire 19 december 2006, JCP 2007. II. 10052, m.nt. Hocquet-Berg, RTC Civ. 
2007, 352, ETL 2006, 282. 

36 Civ. Ire 19 december 2006, JCP 2007. II. 10052, m.nt. Hocquet-Berg, RTC Civ. 
2007, 352, ETL 2006, 282. 

3.3 Angst voor asbestziekten
De meeste arresten over angstschade gaan over angst voor 
asbestziekten.37 Het betreft dan werknemers die in een be-
drijf hebben gewerkt waar men onrechtmatig is blootgesteld 
aan asbest. Gezondheidsschade is er (nog) niet, waardoor zij 
geen beroep kunnen doen op de beroepsziekteregeling en 
eventueel vervroegd met pensioen kunnen gaan.38 Aange-
zien een bijkomende vergoeding hen geweigerd wordt, pro-
beren de werknemers van hun werkgever een vergoeding 
voor angstschade te krijgen.39

In een eerste zaak die zich in het kader van angst voor asbest-
ziekten voor de Franse hoogste rechter aandient, wordt angst-
schade als gevolg van de blootstelling door asbest door het Cour 
de Cassation erkend. Het definieert angstschade als ‘une situa-
tion d’inquiétude permanente face au risque d’une déclaration 
à tout moment d’une maladie’.40 Vrij vertaald gaat het dus om 
een situatie van bezorgdheid, waarin men continu geconfron-
teerd wordt met het risico dat zich op ieder moment een ziekte 
kan manifesteren. Dit rechtvaardigt volgens het Cour de Cassa-
tion een afzonderlijke vergoeding voor angstschade.41

Het Hof overweegt dat met betrekking tot angstschade in 
het algemeen, de angst objectief moet zijn vast te stellen en 
dientengevolge teweeg moet worden gebracht door een be-
staande omstandigheid, in onderhavig geval de extensieve 
blootstelling aan asbest.42 Deze blootstelling moet een vol-

37 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-
42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. 
Soc. V. 206, ETL 2010, 188; Cass. Soc. 4 december 2012, nr. 11-26.294; Cass. 
Soc. 25 september 2013, nr. 12-12.110, 12-20.912, 12-12.883, 12-20.157 en 
11-20.948, Bulletin V, nr. 209 en Cass. Soc. 4 april 2014, nr. 12-29.824, Bul-
letin V, nr. 95; Cass. Soc. 19 november 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:SO02051, 
nr. 13-19263-13-19273, Recueil Dalloz 2014, 2415; Cass. Civ. 20 november 
2014, ECLI:FR:CCASS:2014:C201754, nr. 13-26693; Cass. Soc. 10 december 
2014, ECLI:FR:CCASS:2014:SO02206, nr. 13-2013; Cass. Soc. 2 juli 2014, nr. 
12-29.788, D. 2014, p. 1493; Cass. Soc. 3 maart 2015, nr.13-26.175; Cass. 
Soc. 16 september 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:SO01346, nr. 14-14390 (niet 
gepubliceerd); Cass. Soc. 27 januari 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00317, 
nr. 15-10640-15-10726 (niet gepubliceerd); Cass. Soc. 17 februari 2016, 
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00549, nr. 15-40042 (niet gepubliceerd); Cass. Soc. 
26 mei 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00995, nr. 15-14723-15-14731; Cass. 
Soc. 22 juni 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01282, nr. 14-21014-14-21101, 
Recueil Dalloz 2016, 1436. 

38 I. Samoy, ‘Over terechte angst, (on)terechte angstschade en onterechte 
angstschadefobie’, NTBR 2017/1, p. 1.

39 Samoy 2017, p. 1. 
40 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-

42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. 
Soc. V. 206, ETL 2010, 188. Zie hierover ook kort S. de Jongh, ‘Angst en aan-
sprakelijkheid: Kruit noch lood?’, De Juristenkrant 2017, p. 16. 

41 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘qu’elle a ainsi caractérisé l’existence 
d’un préjudice spécifique d’anxiété’. 

42 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-
42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. Soc. 
V. 206, ETL 2010, 188, zie ‘que l’existence d’un risque non réalisé se confond 
avec l’anxiété que ce risque peut générer de sorte qu’en allouant une répara-
tion distincte de ce chef, la cour d’appel qui assimile à tort le bénéfice d’une 
surveillance médicale post-professionnelle facultative à une prétendue «obli-
gation de se plier à des contrôles» et qui ne caractérise pas ainsi l’existence 
d’un élément objectif distinct de l’angoisse, ne justifie pas légalement sa dé-
cision tant au regard de l’article 1147 du code civil que de l’article 81 de la loi 
du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale’. 
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doende ernstige psychische stoornis hebben veroorzaakt.43 
Van het bestaan van een in de psychiatrie erkend ziekte-
beeld wordt niet gesproken. Verder hoeven de benadeelden, 
zo volgt uit een later arrest, zich niet te onderwerpen aan 
reguliere medische controles en onderzoeken om voor een 
vergoeding in aanmerking te komen;44 – een vereiste dat 
eerder wél door het Cour de Cassation aan een angstscha-
devordering werd gesteld.45 Ook moet rekening worden 
gehouden met ‘l’ensemble des troubles psychologiques, y 
compris ceux liés au bouleversement dans les conditions 
d’existence, résultant du risque de déclaration à tout mo-
ment d’une maladie die liée à l’amiante’.46 Alle bijkomende 
problemen die een benadeelde ondervindt vanwege de 
langdurige aanwezigheid van de angst, moeten aldus wor-
den meegenomen bij de beoordeling van de omvang van de 
schade.47

Het Cour de Cassation lijkt de deur voor angstschade niet 
wagenwijd open te willen zetten, en stelt dan ook dat de 
angstschade veroorzaakt door de blootstelling aan asbest 
alléén geldt voor werknemers die werken in een onderne-
ming die wordt vermeld in een bij ministerieel besluit vast-
gestelde lijst, getiteld ‘une allocation de cessation anticipée 
d’activité’ (hierna: ACAATA).48 Op de ACAATA-lijst staan be-
drijven waarvan bekend is dat in het verleden is gewerkt 
met asbesthoudend materiaal. De lijst is aanvankelijk opge-
steld om werknemers van deze bedrijven een mogelijkheid 
te bieden om vervroegd met pensioen te gaan.49

In een later arrest gaat het Cour de Cassation nog een stap 
verder. Het Cour de Cassation betoogt dat het uit de lijst een 
vermoeden van blootstelling aan asbest afleidt, en aan de 
blootstelling van asbest een vermoeden van angstschade,50 
ontstaan op het moment dat de lijst is gepubliceerd.51 Nader 

43 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘que si l’anxiété suscitée par l’expo-
sition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment carac-
térisé pour appeler une «réparation spécifique»’. 

44 Cass. Soc. 4 december 2012, nr. 11-26.294. 
45 Het betreft hier de hierboven besproken asbestzaken. Zie Cass. Soc. 11 mei 

2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-42245; 09-42246; 
09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 09-42252; 09-42253; 
09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. Soc. V. 206, ETL 2010, 188. 

46 Cass. Soc. 25 september 2013, nr. 12-12.110, 12-20.912, 12-12.883, 12-
20.157 en 11-20.948, Bulletin V, nr. 209 en Cass. Soc. 4 april 2014, nr. 12-
29.824, Bulletin V, nr. 95. Dit is bevestigd in Cass. Soc. 19 november 2014, 
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02051, nr. 13-19263-13-19273, Recueil Dalloz 2014, 
2415; Cass. Civ. 20 november 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:C201754, nr. 13-26693; 
Cass. Soc. 10 december 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:SO02206, nr. 13-20134. 

47 Zie hierover nader M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer & S. Porch-Simon, ‘Dom-
mage corporel’, Recueil Dalloz 2013, afl. 40, p. 2663-2664 en Jourdain 2013. 

48 Het betreft artikel 41 van de Wet van 23 december 1998, nr. 98-1194. Het 
Cour de Cassation overweegt: ‘qui avaient travaillé dans un des établisse-
ments mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste 
établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués 
ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante’. 

49 Indien er gezondheidsschade is. Zie Wet van 23 december 1998, nr. 98-
1194. 

50 Cass. Soc. 3 maart 2015, nr. 13-26.175. Zie hierover ook Samoy en Vandenbussche 
2018, p. 210. 

51 Cass. Soc. 2 juli 2014, nr. 12-29.788, D. 2014, p. 1493. Zo overweegt het Cour de 
Cassation: ‘à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté 
ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale 
de [leur employeur] sur la liste des établissements permettant la mise en oeu-
vre de l'ACAATA’. Dit is voornamelijk van belang voor de verjaringstermijn. 

bewijs hoeft door de benadeelden niet te worden overlegd.52 
Volgens het Hof betreft vermelding op de lijst een ‘présumée 
irréfragablement’ (onweerlegbaar vermoeden), hetgeen in-
houdt dat tegenbewijs niet mogelijk is.53 A contrario bete-
kent dit dat benadeelden die aan asbest zijn blootgesteld bij 
een bedrijf dat niet op de lijst staat, niet in aanmerking ko-
men voor een angstschadevordering.54 Zo wordt een arrest 
van het Cour d’Appel d’Aix-en-Provenance door het Cour 
de Cassation vernietigd, omdat het angstschade toe heeft 
gekend aan een loodgieter die, ondanks dat hij gedurende 
negen jaar rechtstreeks aan asbest is blootgesteld, werk-
te bij een bedrijf (EDF-GDF) dat niet op de ACAATA-lijst is 
opgenomen.55 Deze vergaande lijn stuit op veel verzet in de 
Franse doctrine.56 Zo stelt Jourdain dat het kan voorkomen 
dat niet aan asbest blootgestelde werknemers recht heb-
ben op een angstschadevergoeding, terwijl daadwerkelijk 
aan asbest blootgestelde werknemers geen recht hebben op 
een dergelijke vergoeding, hetgeen een scheve situatie op-
levert.57 Gamet betoogt dat, hoe ongelukkig de situatie van 
de benadeelde ook is, dit geen vrijbrief moet zijn om de toe-
passing van rechtsregels achterwege te laten, hetgeen met 
de huidige lijn van het Cour de Cassation volgens hem juist 
wel gebeurt.58

4. De angstschadevordering in het Franse 
recht: verschillende aspecten uitgelicht

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat angst ver-
oorzaakt door de aanwezigheid van een bekend risico door 
het Franse hoogste civiele gerechtshof, het Cour de Cassa-
tion, als schade wordt beschouwd.59 Volgens het Cour de 
Cassation gaat het bij angstschade om een situatie van be-
zorgdheid, waarin men continu geconfronteerd wordt met 
het risico dat zich op ieder moment een ziekte kan manifes-

52 Cass. Soc. 4 april 2014, nr. 12-29.824 en 12-29.825, Bulletin V, nr. 95 en Cass. 
Soc. 3 maart 2015, nr. 13-20.486 en nr. 13-20.174. 

53 Cass. Soc. 3 maart 2015, nr. 13-26.175. Zie hierover Samoy en Vandenbussche 
2018, p. 230. 

54 Cass. Soc. 3 maart 2015, nr. 13-26.175. Deze uitspraak is onder meer be-
vestigd in Cass. Soc. 16 september 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:SO01346, 
nr. 14-14390 (niet gepubliceerd); Cass. Soc. 27 januari 2016, 
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00317, nr. 15-10640-15-10726 (niet gepubliceerd); 
Cass. Soc. 17 februari 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00549, nr. 15-40042 (niet 
gepubliceerd); Cass. Soc. 26 mei 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00995, nr. 
15-14723-15-14731; Cass. Soc. 22 juni 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01282, 
nr. 14-21014-14-21101, Recueil Dalloz 2016, 1436. Zie hierover verder ook 
Pando 2015. 

55 Cass. Soc. 3 maart 2015, nr.13-26.175.
56 Zie onder andere Keim-Bagot 2015; Colona & Renaux-Personnic 2015; C. 

Corgas-Bernard, ‘Amiante et préjudice d’anxiété, toujours plus !’, Resp. civ.
et assur. 2013, afl. 3; Gamet 2015; Jourdain 2015 en P. Jourdain, ‘Responsa-
bilité civile. 1. Prejudices d’anxiété des travailleurs de l’amiante : d’étran-
ges disparités’, RTD civ. 2015, p. 393 e.v (Jourdain 2015-II).

57 Jourdain 2015, p. 6. Zie in dit kader ook Gamet 2015, onder II.B, die stelt dat 
administratieve medewerkers eveneens recht hebben op een angstscha-
devergoeding, terwijl vrijwel zeker is dat zij waarschijnlijk niet aan asbest 
zijn blootgesteld. Ook Keim-Bagot betoogt iets dergelijks, zie Keim-Bagot 
2015, onder essentiel. 

58 Gamet 2015, p. 63. 
59 Wester-Ouisse, Taylor & Fairgrieve 2017, p. 13 en De Kezel 2013, p. 369. 
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teren.60 Hierna ga ik nader in op de angstschadevordering 
naar Frans recht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen verschillende aspecten, waaronder angst als schade-
post (§ 4.1), de aard van de angst (§ 4.2) en de predispositie 
en schadebeperkingsplicht van de benadeelde (§ 4.3).

4.1 Angst als schadepost
Zoals gezegd wordt er in het Frans recht een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende ‘vormen’ van immateriële 
schade, ook wel schadeposten genoemd. Ik noemde hier-
voor in paragraaf 2 de ‘pretium doloris’, ‘préjudice esthéthi-
que’ en ‘préjudice d’agrément’.61 Interessant is dat het Cour 
de Cassation ook angstschade als aparte schadepost be-
schouwt. Uit het jurisprudentieonderzoek volgt dat, voor-
dat angst als ‘schadepost’ kwalificeert, vereist is dat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis een voldoende ernstige 
psychische stoornis heeft veroorzaakt.62 Deze psychische 
stoornis moet van een bepaalde mate van zekerheid zijn, en 
een direct gevolg zijn van de schadeveroorzakende gebeur-
tenis.63 Het lijkt nog onduidelijk te zijn wat naar Frans recht 
precies onder een ‘voldoende ernstige psychische stoornis’ 
wordt verstaan. De angstschadevordering lijkt naar Franse 
jurisprudentie niet onderbouwd te hoeven worden met me-
dische rapporten.64 Verder zou, zo wordt in de Franse doc-
trine betoogd, een overzicht van (beroeps)ziekten van psy-
chische stoornissen ontbreken.65 Wel is interessant dat in 
artikel L.461-1 lid 4 van de Franse Code de la Sécurité Soci-
ale angst als een beroepsziekte wordt gekwalificeerd indien 
de angst een ongeschiktheid van meer dan 25% veroorzaakt, 
die direct en essentieel verbonden is met de werkzaamhe-
den.66 Bij de toekenning van angstschade speelt deze wet 
echter geen rol, hetgeen door Keim-Bagot is bekritiseerd.67

Ondanks het gegeven dat persoonlijkheidsrechten in Frank-
rijk een belangrijke rol spelen bij de vergoeding van imma-
teriële schade,68 volgt uit de cassatierechtspraak niet dat 
angstschade als schending van een persoonlijkheidsrecht 
wordt aangemerkt. Samoy en Vandenbussche betogen dat 
angst een eventuele schending van het Franse recht op fy-
sieke integriteit, psychische integriteit of het recht op ge-
zondheid op kan leveren.69 Zij merken hierbij op dat terug-
houdendheid geboden is, aangezien de enkele schending 

60 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-
42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. 
Soc. V. 206, ETL 2010, 188. Zo definieert het Cour angstschade als ‘une si-
tuation d’inquiétude permanente face au risque d’une déclaration à tout 
moment d’une maladie’. Zie hierover ook kort De Jongh 2017, p. 16. 

61 Moréteau 2015, p. 41 en Jourdain 2015, p. 1. 
62 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘que si l’anxiété suscitée par l’expo-

sition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment carac-
térisé pour appeler une «réparation spécifique»’. 

63 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘que si l’anxiété suscitée par l’expo-
sition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment carac-
térisé pour appeler une «réparation spécifique»’. 

64 Jourdain 2013, tweede alinea (pagina- of randnummers ontbreken). 
65 Gamet 2015, onder II.A. 
66 Gamet 2015, onder II.A. 
67 Keim-Bagot 2015, onder l’essentiel (pagina- of randnummers ontbreken). 
68 Zie paragraaf 2, waar ik tevens verwijs naar Jourdain 2015, p. 1 en Verheij 

2002, p. 44. 
69 Samoy en Vandenbussche 2018, p. 233.

van het recht al een aanspraak geeft op herstel, zonder 
bewijs van verdere schade. De inbreuk op het persoonlijk-
heidsrecht zou volgens hen een handvat kunnen bieden om-
trent de zekerheid van de schade en de begroting hiervan.70

4.2 Aard van de angst
De angst moet van een bepaalde mate van redelijkheid zijn, 
voordat hij voor vergoeding in aanmerking komt.71 Uit de 
jurisprudentie volgt dat angst redelijk is wanneer het gaat 
om een angst voor het bestaan van een bewezen weten-
schappelijk risico van ernstige schade waaraan benadeelde 
is blootgesteld.72 In dit kader is interessant dat voor asbest-
slachtoffers waarvan hun werkgevers op de ACAATA-lijst 
staan, zelfs een onweerlegbaar vermoeden van angstschade 
geldt.73 Zo oordeelt het Cour de Cassation dat het uit de lijst 
een vermoeden van blootstelling aan asbest afleidt (het ri-
sico van ernstige schade daarvan is wetenschappelijk be-
wezen), en in het verlengde hiervan een vermoeden van 
angstschade.74 Zoals gezegd hoeft nader bewijs door de 
benadeelden omtrent het risico of de angst niet te worden 
overlegd.75 Gamet is daarover kritisch en stelt dat de angst te 
allen tijde geobjectiveerd moet kunnen worden vastgesteld, 
óók in het geval van asbestblootstelling. Volgens hem staat 
niet vast dat de situatie van benadeelden die bijvoorbeeld 
besmet zijn met hepatitis C en hun angstschade zonder ver-
moedens moeten bewijzen, minder ernstig is.76 Gamet pleit 
er dan ook voor dat in alle gevallen waarin sprake is van een 
hevige angst voor een gerechtvaardigde ernstige bedreiging 
voor een ernstige of ongeneeslijke fatale ziekte, angstscha-
de voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen.77 Dat 
het moet gaan om een bewezen risico voor ernstige schade, 
blijkt mijns inziens uit de hierboven besproken jurispruden-
tie, waar het in alle gevallen ging om vrij ernstige potenti-
ele ziektes die zich kunnen verwezenlijken. De aard van de 
normschending lijkt hierbij een rol te spelen. Zo stelt het 
Cour de Cassation in het kader van asbestblootstelling dat 
de ernst van de situatie een afzonderlijke vergoeding voor 
angstschade rechtvaardigt.78

70 Samoy en Vandenbussche 2018, p. 233. 
71 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-

42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. 
Soc. V. 206, ETL 2010, 188, zie ‘que l’existence d’un risque non réalisé se 
confond avec l’anxiété que ce risque peut générer de sorte qu’en allouant 
une réparation distincte de ce chef, la cour d’appel qui assimile à tort le 
bénéfice d’une surveillance médicale post-professionnelle facultative à 
une prétendue «obligation de se plier à des contrôles» et qui ne caractérise 
pas ainsi l’existence d’un élément objectif distinct de l’angoisse, ne justifie 
pas légalement sa décision tant au regard de l’article 1147 du code civil 
que de l’article 81 de la loi du 19 décembre 2005 sur le financement de la 
sécurité sociale’. 

72 Jourdain 2015, nr. 19 en V.M. Develay, ‘Préjudice d’angoisse ou préjudice 
d’exposition’, RLDC 2013, p. 103. 

73 De Jongh, p. 16. 
74 Cass. Soc. 3 maart 2015, nr.13-26.175. Zie hierover ook Samoy en 

Vandenbussche 2018, p. 210. 
75 Cass. Soc. 4 april 2014, nr. 12-29.824 en 12-29.825, Bulletin V, nr. 95 en Cass. 

Soc. 3 maart 2015, nr. 13-20.486 en nr. 13-20.174. 
76 Gamet 2015, onder II.C. 
77 Gamet 2015, onder III.B. 
78 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘qu’elle a ainsi caractérisé l’existence 

d’un préjudice spécifique d’anxiété’. 
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Onduidelijk is hoe naar Frans recht moet worden omgegaan 
met risico’s die niet wetenschappelijk bewezen zijn en waar-
van eventuele gevolgen voor de gezondheid naar huidige 
stand van de wetenschap onzeker zijn.79 Het Cour de Cas-
sation heeft zich over een dergelijke zaak nog niet kunnen 
uitlaten, maar onderzoek laat zien dat hier in de lagere Fran-
se jurisprudentie verschillend mee wordt omgegaan.80 Jour-
dain verwijst hierbij naar zaken die zijn aangespannen door 
benadeelden die stellen gezondheidsschade te ondervinden 
door straling van gsm-masten.81 In sommige zaken wordt 
angstschade afgewezen vanwege het onzekere risico van de 
straling voor de gezondheid,82 in andere zaken wordt, van-
wege het potentiële risico, een angstschadevergoeding juist 
toegekend.83 In de Franse doctrine wordt opgeroepen om de 
doos van Pandora voor dit soort onbewezen, en misschien 
wel denkbeeldige risico’s, niet verder te openen. Zo wordt 
gesteld dat het algemene vereiste dat de schade van een be-
paalde mate van zekerheid moet zijn,84 moeilijk te vervullen 
is met betrekking tot dergelijke onzekere risico’s.85 Angst-
schade zou volgens de heersende opvatting in de doctrine 
dan ook alleen vergoed moeten worden indien sprake is van 
een zeker, bewezen risico. Het floodgate-argument lijkt hier 
een grote rol te spelen.86 Naar mijn mening is het de vraag 
hoeveel gewicht aan een dergelijk argument moet worden 
gehecht, aangezien op voorhand niet kan worden vastge-
steld hoeveel claims zich daadwerkelijk zullen aandienen.

In de literatuur is verder door Jourdain voorgesteld om even-
eens een angstschadevordering te introduceren voor angst 
ontstaan naar aanleiding van psychische trauma’s, zoals 
terroristische aanslagen.87 Hiermee doelt hij op de vergoe-
ding van angst die een benadeelde kan ondervinden nadat 
hij bijvoorbeeld getuige is geweest van een terroristische 
aanslag, maar waarbij hij zelf geen lichamelijk letsel heeft 
opgelopen. Jourdain werpt zelfs de vraag op of een persoon 
die angst ervaart naar aanleiding van het zien van televi-
siebeelden van een terroristische aanslag, zijn schade zou 
kunnen verhalen.88 Het is mijns inziens nog maar de vraag 
op wie – bijvoorbeeld de terroristen of de overheid – in een 

79 Jourdain 2015, nr. 20. Een actuelere bron hierover heb ik niet kunnen vin-
den. 

80 Jourdain 2015, nr. 20. 
81 Jourdain 2015, nr. 21. 
82 Jourdain 2015, nr. 21, waar hij verwijst naar TGI Angers 5 maart 2009, 

nr. 08-00765, JCP G 2009, II, 10099; TGI Créteil 11 augustus 2009, nr. 09-
658; CA Montpellier 15 september 2011, nr. 10-04612; CA Orléans 19 mei 
2003, RD imm. 2004, p. 79; CA Bordeaux 26 oktober 2004, nr. 03-01207; CA 
Chambéry 4 februari 2010, nr. 09-00731, JCP 2010, 531. 

83 Het betreft een vergoeding voor de omwonenden van de gsm-masten. Zie 
Jourdain 2015, nr. 21, waar hij verwijst naar CA Versailles 4 februari 2009, 
nr. 08-08775; TGI Carpentras 16 februari 2009, nr. 08-00707. 

84 Van Dam 2013, p. 175.
85 Jourdain 2015, nr. 23. 
86 Hiermee wordt een overvloed aan claims bedoeld. C. Quezel-Ambrunaz, 

‘Antennes-relais: distinguer risque, troubles et préjudice sur le principe de 
précaution !’, RLDC 2009., p. 3374; Ph. Stoffel-Munck, ‘La théorie des trou-
bles du voisinage à l’épreuve du principe de précaution: observations sur le 
cas des antennes-relais’, D. 2009, p. 2817; N. Leblond, ‘Feue la responsabili-
té pour trouble anormal du voisinage en matière d’antennes relais?’, Resp. 
civ. et assur. 2011, afl. 2; Jourdain 2015, nr. 24 en P. Jourdain, ‘Comment 
traiter le dommage potentiel?’, Resp. civ. et assur. 2010, afl. 11. 

87 Jourdain 2015, vanaf nr. 26. 
88 Jourdain 2015, vanaf nr. 26. 

dergelijk geval de schade verhaald zou moeten worden. Het 
gedachtegoed van Jourdain heeft nog geen weerklank ge-
vonden in de Franse jurisprudentie.

4.3 Predispositie en schadebeperkingsplicht van de 
benadeelde

Het Cour de Cassation lijkt alle bijkomende problemen die 
de benadeelde ondervindt in zijn dagelijkse leven van-
wege de aanwezigheid van angst te willen meenemen. Zo 
oordeelt het in zijn arrest van 25 september 2013 dat de 
angstschadevergoeding als doel heeft om ‘l’ensemble des 
troubles psychologiques, y compris ceux liés au boulever-
sement dans les conditions d’existence, résultant du risque 
de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante’ 
te compenseren.89 Alle bijkomende problemen die een be-
nadeelde ondervindt vanwege de langdurige aanwezigheid 
van de angst, moeten aldus worden meegenomen in de be-
oordeling van de angstschade.90 Bacache, Guegan-Lécuyer 
en Porchy-Simon stellen dat het Cour de Cassation op deze 
wijze alle psychologische, en daarmee directe gevolgen van 
de angst heeft willen meenemen in de beoordeling van de 
omvang van de schade, hetgeen zij aanschouwen als een 
overwinning voor de asbestslachtoffers.91 Gamet daarente-
gen, vindt dat het Cour de Cassation, door in elk detail te 
treden van het persoonlijke leven van de benadeelde, een 
stap te ver is gegaan. De angstschade zou naar zijn mening 
zich in beginsel moeten richten op vergoeding van het feit 
dat de benadeelde een onzekere toekomst tegemoet gaat.92 
Guégan-Lecuyer bekritiseert de lijn van het Cour de Cas-
sation eveneens, en stelt dat op deze manier het psychisch 
letsel door angst verward wordt met verstoringen van het 
privéleven.93

Met betrekking tot de eventuele schadebeperkingsplicht 
van de benadeelde valt op dat de benadeelden zich niet 
hoeven te onderwerpen aan reguliere medische controles 
en onderzoeken om voor een vergoeding in aanmerking te 
komen.94 Dit terwijl een dergelijk vereiste in eerdere arres-
ten juist wél door het Cour de Cassation aan een angstscha-
devordering werd gesteld.95 Deze versoepeling is opvallend. 
Het achterliggende motief geeft het Cour de Cassation niet 

89 Cass. Soc. 25 september 2013, nr. 12-12.110, 12-20.912, 12-12.883, 12-20.157 en 
11-20.948, Bulletin V, nr. 209 en Cass. Soc. 4 april 2014, nr. 12-29.824, Bulletin V, 
nr. 95. Bevestigd in Cass. Soc. 19 november 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:SO02051, 
nr. 13-19263-13-19273, Recueil Dalloz 2014, 2415; Cass. Civ. 20 november 2014, 
ECLI:FR:CCASS:2014:C201754, nr. 13-26693; Cass. Soc. 10 december 2014, 
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02206, nr. 13-20134. 

90 Zie hierover nader Bacache, Guégan-Lécuyer & Porch-Simon 2013, p. 2663-
2664 en P. Jourdain, ‘Préjudice spécifique d’anxiété des travailleurs de l’a-
miante et troubles dans les conditions d’existence : ces préjudices sont-ils 
distincts?’, RTD civ. 2013, p. 844-846.

91 Bacache, Guégan-Lécuyer & Porchy-Simon 2013, p. 2663-2664. 
92 Gamet 2015, paragraaf II.B. 
93 A. Guégan-Lécuyer, ‘La consécration du droit à réparation d’un préjudice 

spécifique d’anxiété globalisé au profit des salariés exposés à l’amiante’, 
Recueil Dalloz 2013, p. 2954. Jourdain lijkt eenzelfde mening toebedeeld, 
zie Jourdain 2013, alinea 4 (pagina- en randnummers ontbreken). 

94 Cass. Soc. 4 december 2012, nr. 11-26.294. 
95 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-

42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. 
Soc. V. 206, ETL 2010, 188.
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prijs, wel is duidelijk dat het slachtoffers van angstschade 
hiermee tegemoetkomt. Hierin schuilt een risico dat de 
schadeveroorzaker uiteindelijk voor meer schade opdraait 
dan wanneer de benadeelde zich wel moet onderwerpen 
aan een behandeling. Door een dergelijke behandeling kan 
de angst voor een bepaalde ziekte na verloop van tijd wel-
licht afnemen. De schade zou hiermee beperkt kunnen wor-
den, wellicht zelfs kunnen verdwijnen: een risico dat naar 
huidige lijn van het Cour de Cassation aldus bij de schade-
veroorzakende partij wordt gelegd.

5. Tussenconclusie: de angstschadevordering 
naar Frans recht

De angstschadevordering leeft in Frankrijk: angst wordt in 
de regel erkend als schadepost in de jurisprudentie. Angst-
schade wordt door het Cour de Cassation gedefinieerd als 
‘une situation d’inquiétude permanente face au risque d’u-
ne déclaration à tout moment d’une maladie’.96 Het gaat om 
een situatie van bezorgdheid, waarin men continu gecon-
fronteerd wordt met het risico dat zich op ieder moment een 
ziekte kan manifesteren. Dit rechtvaardigt volgens het Cour 
de Cassation een afzonderlijke vergoeding voor angstscha-
de.97

In niet-asbest gerelateerde zaken moet de angst zien op het 
bestaan van een bewezen wetenschappelijk risico van ern-
stige schade waaraan de benadeelde is blootgesteld, voor-
dat hij voor vergoeding in aanmerking kan komen.98 Uit de 
jurisprudentie volgt dat het moet gaan om een bewezen 
risico voor ernstige schade. De aard van de normschending 
lijkt hierbij een rol te spelen.99 Verder moet de angst een vol-
doende ernstige psychische stoornis hebben veroorzaakt.100 
De psychische stoornis moet van een bepaalde mate van 
zekerheid zijn en een direct gevolg zijn van de schadever-
oorzakende gebeurtenis.101 Onduidelijk is wat hieronder pre-
cies wordt verstaan, maar in ieder geval lijkt de psychische 
stoornis niet onderbouwd te hoeven worden met medische 
rapporten.102 Bij de vaststelling van de omvang van de angst-
schadevergoeding moeten alle bijkomende problemen die 
een benadeelde ondervindt vanwege de langdurige aanwe-
zigheid van de angst, worden meegenomen.103 Benadeelden 
hoeven zich verder niet te onderwerpen aan reguliere me-

96 Cass. Soc. 11 mei 2010, nr. 09-42241; 09-42242; 09-42243; 09-42244; 09-
42245; 09-42246; 09-42247; 09-42248; 09-42249; 09-42250; 09-42251; 
09-42252; 09-42253; 09-42254; 09-42255; 09-42256 en 09-42257, Bull. 
Soc. V. 206, ETL 2010, 188. Zie hierover ook kort De Jongh 2017, p. 16. 

97 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘qu’elle a ainsi caractérisé l’existence 
d’un préjudice spécifique d’anxiété’. 

98 Jourdain 2015, nr. 19 en Develay 2013, p. 103. 
99 Zie paragraaf 5.4.2 en Cour de Cassation: ‘qu’elle a ainsi caractérisé l’exis-

tence d’un préjudice spécifique d’anxiété’. 
100 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘que si l’anxiété suscitée par l’expo-

sition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment carac-
térisé pour appeler une «réparation spécifique»’. 

101 Zo overweegt het Cour de Cassation: ‘que si l’anxiété suscitée par l’expo-
sition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment carac-
térisé pour appeler une «réparation spécifique»’. 

102 Jourdain 2013, tweede alinea (pagina- of randnummers ontbreken). 
103 Zie hierover nader Bacache, Guégan-Lécuyer & Porchy-Simon 2013, 

p. 2663-2664 en Jourdain 2013. 

dische controles en onderzoeken om voor een vergoeding in 
aanmerking te komen.104

Slachtoffers van asbest, waarvan hun werkgevers op de 
ACAATA-lijst staan, worden verdergaand tegemoetgeko-
men. Uit de lijst wordt een onweerlegbaar vermoeden van 
blootstelling aan asbest afgeleid en aan de blootstelling van 
asbest een vermoeden van angstschade.105 Nader bewijs 
hoeft door de benadeelden niet te worden overlegd,106 om-
dat het een onweerlegbaar vermoeden betreft. De lijst heeft 
vergaande consequenties. Zo kan het ertoe leiden dat be-
nadeelden waarvan vaststaat dat zij daadwerkelijk aan as-
best zijn blootgesteld,107 niet in aanmerking komen voor een 
angstschadevordering. Ook is er een kans dat een werkgever 
opdraait voor angstschade die niet daadwerkelijk aanwezig 
is bij een werknemer. Deze gevolgen druisen mijns inziens 
in ieder geval in tegen de beginselen van het Nederlandse 
schadevergoedingsrecht, en ik durf te stellen dat dergelijke 
gevolgen in elk rechtsstelsel, ook in het Franse, uiteindelijk 
onwenselijk zijn. Het Cour de Cassation lijkt gezwicht te zijn 
voor de ernstige situatie van de asbestslachtoffers.

6. Lessen voor de Nederlandse rechtspraktijk

Duidelijk is dat de angstschadevordering in het Franse 
recht in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling is. 
Het Franse recht lijkt op een aantal aspecten – bijvoorbeeld 
het bewijs omtrent de angst en het risico alsmede een stan-
daardbedrag voor benadeelden – soepel om te gaan met de 
angstschadevordering. Dit lijkt te passen in de slachtoffer-
vriendelijke benadering van het Franse aansprakelijkheids-
recht. In het bijzonder met betrekking tot asbestslachtoffers 
gaat de Franse rechtspraktijk zeer ver. Ik ben van mening 
dat, hoe ernstig de situatie van een benadeelde ook is, de 
toepassing van rechtsregels (en niet een lijst) er uiteinde-
lijk voor zou moeten zorgen dat een angstschadevordering 
wordt toe- of afgewezen. Het is dan ook de vraag of wij iets 
van het Franse recht zouden willen overnemen, en zo ja, wat. 
Hieronder ga ik in op de lessen die wij uit het Franse recht 
kunnen trekken. Hierbij zij opgemerkt dat het de vraag is of 
angst zich laat kwalificeren als aparte schadepost, of dat de 
vraag centraal hoort te staan onder welke omstandigheden 
angst tot vergoeding van immateriële schade leidt. Mijns in-
ziens is deze laatste vraag van belang.108

Voor een Nederlandse definitie kan worden aangesloten bij 
het Franse recht. Mijns inziens kan een angstschadevorde-
ring worden gedefinieerd als een schadevergoeding voor 
hevige angst voor een levensbedreigende ziekte of gebeur-
tenis, veroorzaakt door het onrechtmatige gedrag of nala-
ten van de schadeveroorzaker. Hierbij kies ik uitdrukkelijk 

104 Cass. Soc. 4 december 2012, nr. 11-26.294. 
105 Cass. Soc. 3 maart 2015, nr.13-26.175. Zie hierover ook Samoy en 

Vandenbussche 2018. 
106 Cass. Soc. 4 april 2014, nr. 12-29.824 en 12-29.825, Bulletin V, nr. 95. En 

Cass. Soc. 3 maart 2015, nr. 13-20.486 en nr. 13-20.174. 
107 En zij bij een bedrijf werken dat niet op de lijst staat. 
108 Zie ook Overheul 2017, paragraaf 2. 
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voor ‘hevige angst’ en niet voor ‘geestelijk letsel’ – niet uit-
gesloten is immers dat een hevige angst, mede gezien de 
aard van de normschending, recht geeft op een schadever-
goeding, ook al is geen sprake van daadwerkelijk geestelijk 
letsel.109 Naar mijn mening moet in deze gevallen de deur 
voor een angstschadevordering open blijven staan.

In het verlengde hiervan zij opgemerkt dat ik dan ook niet 
wens aan te sluiten bij het vereiste van een in de psychiatrie 
erkend ziektebeeld. Naast het feit dat het Nederlandse recht 
met een dergelijk vereiste uit de pas loopt bij het Franse 
recht, heb ik mijn bezwaren tegen een dergelijk criterium. 
Grootste bezwaar tegen het hanteren van een dergelijk cri-
terium is dat het aansluit bij bepaalde maatstaven die een 
rechtszoekende geen houvast kunnen bieden. Het levert on-
zekerheid op. Zo wordt voor bevindingen in de psychiatrie 
aansluiting gezocht bij DSM V en ICD 11 – hetgeen geen bij-
bels zijn, gezien de kritiek op de veelal arbitraire werkwijze 
van de samenstellers van de werken.110 Of een ziekte uitein-
delijk in de DSM of ICD wordt opgenomen, is aldus afhanke-
lijk van bepaalde maatstaven die een rechtszoekende geen 
zekerheid verschaffen. Bovendien rijst de vraag wat rech-
tens is als een ziektebeeld in een nieuwe editie van de DSM 
of ICD weer wordt geschrapt. Hier komt bij dat de bevin-
dingen niet ontwikkeld zijn om een juridische kwalificatie 
te bewerkstelligen.111 Het vereiste van een in de psychiatrie 
erkend ziektebeeld kan naar mijn mening, in ieder geval in 
het kader van de angstschadevordering, geen stand houden. 
Wellicht dat dit ook voor andere types schades moet gelden.

Al met al denk ik dat een ‘hevige angst’ als aantasting in de 
persoon kan kwalificeren. Zoals in het Franse recht vereist, 
moet hiervoor de angst uiteraard wel redelijk zijn, zodat een 
‘hek van de dam’ wordt voorkomen. In de praktijk kan de 
rechter van geval tot geval bekijken of de ‘hevige angst’ hem 
reëel voorkomt, of dat nadere onderbouwing middels me-
dische documenten noodzakelijk is. De aard van de norm-
schending zou hier wederom een rol kunnen spelen. Het 
gegeven dat angst naar Nederlands recht óók kan worden 
gekwalificeerd als een inbreuk op een persoonlijkheids-
recht, om specifiek te zijn de persoonlijke levenssfeer, is toe 
te juichen. De ernst van de inbreuk op het persoonlijkheids-
recht rechtvaardigt dat in een dergelijk geval ‘geestelijk let-
sel’ niet vereist is.112 Nadere onderbouwing van potentieel 
geestelijk letsel kan in zo een geval dan ook achterwege 
blijven – de enkele inbreuk op het persoonlijkheidsrecht re-

109 In dit kader denk ik bijvoorbeeld aan een voorbeeld uit de Belgische rechts-
praktijk, waar ouders een schadevergoeding kregen voor de angst die zij 
hebben ervaren gedurende de dagen dat hun baby was ontvoerd – ondanks 
de ‘afschuwelijke angst’, was ‘geestelijk letsel’ geen noodzakelijke voor-
waarde voor toewijzing van de vordering. Zie Corr. Luik 17 februari 1997, 
RGAR 1998, 13.019. 

110 Zie Overheul 2017, paragraaf 4.1, waar ik constateer dat al jaren door psy-
chologen tevergeefs wordt gepleit voor toevoeging van het ‘gecompliceerd 
rouwproces’ in de DSM. Zie hiervoor P.A. Boelen, ‘Gecompliceerde rouw in 
de DSM en ICD’, in: J. Maes & H. Modderman (red.), Handboek rouw, rouwbe-
geleiding, rouwtherapie, Antwerpen: Witsand Uitgevers 2014, p. 107-122. 

111 Zie Overheul 2017, waar ik verwijs naar S.D. Lindenbergh, Smartengeld, De-
venter: Kluwer 1998, p. 141. 

112 Zie hiervoor Overheul 2017, paragraaf 4.2. 

sulteert in een schadevergoeding. Deze inbreuk behelst dat 
de angst wel van enige ernst moet zijn. Zoals besproken is 
de enkele angst om een asbest gerelateerde ziekte te krijgen 
hiervoor onvoldoende,113 terwijl de angst ontstaan door het 
regelmatig voelen van aardbevingen wel wordt aangemerkt 
als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.114 Verder lijkt 
van belang dat de gevolgen van de schending van het per-
soonlijkheidsrecht de eiser rechtstreeks treffen.115 Op deze 
wijze kunnen benadeelden van bijvoorbeeld een (zeer) ern-
stige normschending, zonder dat zij daadwerkelijk geeste-
lijk letsel ondervinden, tegemoet worden gekomen.

Verder is mijns inziens van belang dat de angst ziet op een 
bewezen wetenschappelijk risico, net zoals in het Franse 
recht. Op deze wijze kan de angstschadevordering naar re-
delijkheid worden beperkt en afgebakend. Hierdoor is niet 
meer van belang dat de angst van een langdurige periode 
is – een vereiste dat in de huidige Nederlandse rechtsprak-
tijk aan de angstschadevordering lijkt te worden gesteld. 
Het gegeven dat er sprake is van een bewezen wetenschap-
pelijk risico van ernstige schade waaraan een benadeelde 
is blootgesteld, bakent de angstschadevordering voldoende 
af. Niet uitgesloten is immers dat iemand is blootgesteld 
aan een bewezen wetenschappelijk risico, en hevige angst 
ervaart voor een zeer korte periode. Het lijkt me goed om 
vergoeding ook in deze gevallen mogelijk te maken. Voor 
risico’s die wetenschappelijk niet bewezen zijn, hoeft angst-
schade in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking te 
komen. Aangezien angst onderdeel is van ons menselijk le-
ven, moet niet iedere angstige gedachte voor een potentieel 
risico vergoed worden. Een gepaste en redelijke afbakening 
voor de angstschadevordering is, hoewel moeilijk te geven, 
noodzakelijk. Het is dan ook hier waar ik, met name in het 
licht van de rechtszekerheid, mij genoodzaakt zie om een 
grens te trekken. Deze grens sluit aan bij doctrine omtrent 
wetenschappelijk onzekere risico’s.116

Naar huidig Nederlands recht doet een eventuele predis-
positie van de benadeelde geen afbreuk aan zijn recht op 
angstschadevergoeding,117 hetgeen in overeenstemming is 
met het Franse recht. Aangezien deze lijn eveneens aansluit 

113 Zie Overheul 2017, waar ik onder meer verwijs naar Rb. Rotterdam 25 mei 
1999, ECLI:NL:RBROT:1999:AA4704, r.o. 2. 

114 Zie Overheul 2017, waar ik onder meer verwijs naar Rb. Noord-Nederland 
1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715, r.o. 4.4.6. Opvallend is dat de 
rechtbank in haar beslissing dit fundamenteel recht vertaalt als ‘onge-
stoord woongenot’, zie r.o. 5.2.2 en 5.4.2. 

115 Zie Overheul 2017, waar ik onder meer verwijs naar Rb. Noord-Nederland 
1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715, r.o. 4.4.6. 

116 Zo pleit De Jong er bijvoorbeeld voor om verplichtingen tot voorzorgs-
maatregelen pas te laten ontstaan indien er een ‘natuurwetenschappelijk 
gefundeerd plausibel vermoeden bestaat dat er een risico dreigt’. Zie E.R. 
de Jong, Voorzorgsverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke norm-
stelling voor onzekere risico’s, Den Haag: BJu 2016, p. 102.

117 Zie Overheul 2017, paragraaf 4.3, waar ik onder meer verwijs naar M.S.A. 
Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2005, p. 415 en R.J.B. Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, De-
venter: Wolters Kluwer 2017, aant. 5.4.1, waar hij onder meer verwijst naar 
HR 9 juni 1972, NJ 1972/360; HR 21 maart 1975, NJ 1975/372; HR 8 febru-
ari 1985, NJ 1986/136; HR 8 februari 1985, NJ 1986/137; HR 4 november 
1988, NJ 1989/751; HR 13 januari 1995, NJ 1997/175; HR 27 november 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3397en HR 1 juli 1993, NJ 1993/667.
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bij ons Nederlandse schadevergoedingsrecht – uitgangs-
punt is immers dat de persoonlijkheidsstructuur van het 
slachtoffer, de predispositie, in beginsel niet aan toereke-
ning in de weg staat118 – zou ik deze met betrekking tot de 
vergoeding van angstschade graag in stand willen laten. 
Wel is het mijns inziens van belang dat de predispositie 
niet zo ver wordt doorgevoerd dat men schade zou kunnen 
vorderen voor een onredelijke angst. Hiermee doel ik op de 
angst voor een ziekte die onmogelijk zou kunnen intreden, 
bijvoorbeeld omdat blootstelling hieraan nooit heeft plaats-
gevonden.119

Met betrekking tot de schadebeperkingsplicht wordt naar 
Nederlands recht van de benadeelde in beginsel een proac-
tieve houding verwacht om met zijn angst om te gaan. Op 
deze manier wordt de schade binnen de grenzen van rede-
lijkheid zoveel mogelijk beperkt.120 Deze benadering lijkt 
mij, gezien de schadebeperkingsplicht als uitgangspunt van 
ons aansprakelijkheidsrecht, toe te juichen. Het lijkt mij te 
vergaand om, net zoals in het Franse recht, het risico dat de 
angst na verloop van tijd wellicht zou kunnen afnemen of 
zelfs verdwijnen, bij de schadeveroorzakende partij te leg-
gen doordat de benadeelde zich in geen enkel geval hoeft te 
onderwerpen aan reguliere medische controles en onder-
zoeken.121 Uiteindelijk moeten we er immers zoveel moge-
lijk naar streven dat de daadwerkelijk geleden schade wordt 
vergoed.

118 Boonekamp 2017, aant. 5.4.1, waar hij onder meer verwijst naar HR 9 juni 
1972, NJ 1972/360; HR 21 maart 1975, NJ 1975/372; HR 8 februari 1985, 
NJ 1986/136; HR 8 februari 1985, NJ 1986/137; HR 4 november 1988, 
NJ 1989/751; HR 13 januari 1995, NJ 1997/175; HR 27 november 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3397en HR 1 juli 1993, NJ 1993/667. 

119 Overheul 2017, waar ik ook verwijs naar Vegter 2005, p. 415. 
120 Overheul 2017, paragraaf 4.3. 
121 Cass. Soc. 4 december 2012, nr. 11-26.294. 
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