
B U S I N E S S  |  N U M M E R  4  |  o k t o B E R  2 0 1 3 5

 

Advies

Recentelijk stond op NU.nl dat ID&T 
overweegt een claim in te dienen 
tegen Badr Hari als hij schuldig wordt 
bevonden in de strafzaak tegen hem. 
Badr Hari staat terecht voor een aantal 
geweldsincidenten, waaronder een 
vermeende mishandeling tijdens het 
dance-evenement Sensation White, 
georganiseerd door ID&T, in de 
Amsterdam ArenA. Duncan Stutter-
heim van ID&T verklaarde dat het 
feest ‘een beetje is bedoezeld’ en dat 
er daardoor imagoschade is ontstaan. 
Volgens Duncan Stutterheim zou je in 
Amerika al lang een claim hebben 
gehad, aldus NU.nl.

Hoe kansrijk is zo’n vordering in Neder- 
land? Een merkenrechtelijke inbreuk 
kan ik mij lastig voorstellen, zodat dit 
volgens ons ‘gewone’ aansprakelijk-
heidsrecht zal moeten worden beoor-
deeld. Uitgangspunt hiervan is dat 
iedereen in beginsel zijn eigen schade draagt, tenzij deze 
schade aan een ander kan worden toegerekend. 

Daartoe is niet alleen vereist dat er onrechtmatig is gehan-
deld, maar ook dat er onrechtmatig is gehandeld tegen 
degene die stelt schade te hebben geleden. Onrechtmatig 
handelen op zichzelf is onvoldoende. Iemand slaan zal 
meestal wel onrechtmatig zijn, maar in beginsel alleen 
tegen deze persoon en niet tegenover iemand anders. 

Daarnaast moet de hoogte van de schade worden bepaald. 
Schade betekent in beginsel financieel verlies. De wijze 
waarop het financiële verlies wordt vastgesteld vindt 
gewoonlijk plaats door een vergelijking te maken -in finan-
ciële zin- tussen enerzijds hetgeen daadwerkelijk is voorge-
vallen en anderzijds de hypothetische situatie die zich zou 

hebben voorgedaan indien er geen 
onrechtmatige handeling zou zijn 
geweest. Op dit resultaat vindt vervol-
gens een ‘correctie’ plaats; er moet 
namelijk wel voldoende verband 
bestaan tussen de geleden schade en 
de gebeurtenis waarop de aansprake-
lijkheid berust. Een voorbeeld kan dit 
verduidelijken. Stel: u bent in de auto 
op weg naar een belangrijke afspraak. 
Onderweg rijdt iemand u aan met als 
gevolg dat uw auto ‘total loss’ is en u 
uiteindelijk een belangrijke opdracht 
misloopt. In dit geval bestaat alleen 
recht op vergoeding van de kosten 
voor de auto en niet voor de misgelo-
pen opdracht. Dat laatste staat name-
lijk in een te ver verwijderd verband 
en deze schade zult u dus zelf moeten 
dragen. 

Vooral dit laatste lijkt in de praktijk wel 
eens te worden vergeten en hierop 

lopen ook veel vorderingen stuk. Allerlei schadeposten 
worden aangevoerd die niet meer kunnen worden toegere-
kend aan het schadeveroorzakende gedrag van de aanspra-
kelijke persoon. 

Of ID&T met succes een claim tegen Badr Hari kan neerleg-
gen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Op voorhand lijkt 
het mij weinig kansrijk. Als Badr Hari zou worden veroor-
deeld heeft hij weliswaar onrechtmatig gehandeld, maar de 
vraag is of ook kan worden gezegd dat hij onrechtmatig 
heeft gehandeld tegenover ID&T. En bovendien, ook al zou 
er een financieel verlies zijn te constateren bij ID&T dan is 
het maar zeer de vraag of dit daadwerkelijk kan worden 
toegerekend aan het incident met Badr Hari. Wellicht dat er 
nog een vordering tot immateriële schade (smartengeld) 
overblijft, maar ook dit lijkt mij weinig kansrijk.  

Niet alle schade komt voor 
vergoeding in aanmerking
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