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W.H. VAN BOOM' 

Uniformiteit gewenst 

Naar een eenvormig verhaalsrecbt voor verzekeraars en risic~ 
dragers 

1 Inleiding 

De verhaalsrechten die in deze bundel centraal staan kan men kort gezegd 
omschrijven a1s rechten van sociale en particuliere verzekeraars en risicodra
gers om uitkeringen, vergoedingen en verstrekkingen die aan de gekwetste 
verzekerde zijn gedaan, te verhalen op de persoon die naar de regels van 
het privaatrecht aansprakelijk is jegens de gekwetste. Met de toevoeging 
'naar de regels van het privaatrecht aansprakeUjk' is oruniddeJlijk 
aangegeven dat het verhaalsrecht verankerd is in het civielrechtelijk 
aansprakelijkbeidsrecht. De wetgever beeft de aansprakeJijke persoon in 
totaal voor niet meer willen laten opdraaien dan waartoe het civiele 
aansprakelijkheidsrecht hem jegens de gekwetste verplicht. I Bij de 
uitoefening van bet verhaalsrecht door de verzekeraar of risicodrager jegens 
de (vermeende) aansprakelijke. wordt daarom altijd gekeken naar de 
rechtsverhouding russen de (vermeende) aansprakelijke en de gekwetste. 
Door die samenhang van de rechtsverhoudingen kan men spreken van een 
driehoeksverhouding gekwetste - venekeraar/risicodrager - aansprakelij
ke. 

In deze bijdrage zal een aantal aspecten van deze driehoeksverbouding 
centraal staan. Daarbij Iigt de nadruk op de toekomstige vorm van 
verhaalsrechten. Gesteld dat verhaalsrechten een blijvertje zijn. zal bij de 
parlementaire discussie over verhaalsrechten. die de regering in het 

• Mr. W.H. van Boom ia a1s universillir docent verbonden un het Ceatrum voor Auuprake
lijkbcidsrccht, IWbolieke Univcniteit Brabant. 
Zie o.m. HR 5 december 1929, NJ 1930, 1055 Dt. EMM (Ruhaak/OPgcvallen Veruktring 
Maaucbappij 'Fatum'), HR 12januari 1973. NJ 1973, In DI. ARB (NuuziekenfoodslMa
hicu), losbl . WAO(Sociale Venckcringlwenen), UI. 9Oaant. 2, losbl. Zw(SocialeVerzekc
ringsweneo), UI . 518, 1Wlt. 2, Knol, Vergocdin8 van lctsclschadc:, Zwolle 1986, p. 101, 
p. 108, Bolt, Voonicelnocrek:cning, DcvCOler 1989, p. 238-239, Slagler, VR 1963, p. 3, 
p . 6, p. 25, p. 26, Mot, VA 1973, p. 296, MacLun, VR 1986, p. 282, Hamer, WPNR 
5935, p. 631-632 en Muldcr-Sieua, SMA 1993, p. 719. 
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vooruitzicht heeft gesteld,2 aandacht worden besteed un de vonn, inhoud 
en reikwijdte van de verschillende verbaalsrechten. De regering heeft reeds 
aangegeven dat zij unijoT71U!ring van verhaalsrecbten voorstaat.1 Ik zal in 
paragraaf 2 een korte inventarisatie van het geldend recht geven,' waaruit 
zal blijken dat uniformiteit tussen de huidige regelingen ver te zoeken is. 
In paragraaf 3 zal ik een aantal ooderwerpen behandelen die zich voor 
uniformering lenen. Ik sluit af met een voorstel voor een weltekst. 

2 Inventarisatie van het geldend recht 

2.1 Gronden voor her verhaalsrecht 

De totstandkomingsgeschiedenis van rowel art. 284 WvK als de vroegere 
verhaaJsbepalingen in de Ongevallenwet 1901 en 1921 bieden nauwelijks 
inzicht in de vraag waarom de verzekeraar danwel risicodrager een 
verhaalsrecht toekomt.' Later zijn enkele dogmatiscbe pogingen ondemomen 
om de ratio van de verhaalsrecbten te achterhalen. In eerste instantie werd 
wei verdedigd dat het verhaalsrecht van verzekeraars zijn grond yond in 
het verbod van cumu/aJie van vorderingsrechten van de gekwetste. De 
gedachte was dat, indien bet (gesubrogeerde) verhaalsrechter niet rou zijn, 
de gekwetste dan zijn schade tweemaal roll lrunnen vorderen, namelijk en 
van de verzelceraar en van de aansprakelijlce.6 AI soel brak echter bet 

2 
3 
4 

, 

6 

96 

EK 199!5-I996, 24 326, Dr. 119b, p. 2 (invoering art. 6: 107a BW). 
TK 1995·1996, 24 326, Dr. 7, p. 8. 
Zie ook de bij~ van Hanlief lID de:u buDdel. Zie vooru Van Boom en Storm, A&V 
1996, p. 149-161 eo Storm, NTBR 1996, p. 91-95, met verdere verwijzingen. 
Zie over de totstaDdkomingsgesch.icdeniJ vall art. 284 WvK Van Ad van Wijck, Dt 
subrogatit VIVI den wn~ratJr; fJQII/ttktnillgm Dp an. 284 W. v.K., diss . Utrechl 1895, 
p . 16 C.V., Mijnsscn, kgmrtdu \WI tk schtxlntrtthfQiJT. Amste:rdam 1970, p. 8, Mulder, 
Subroglllie, diss . Leiden 1988, p. 1-3. Dc MvT bij wet.lvOOf1{el Ongcvlilenwel 1898 (TK 
1897-1898. 182, Dr. 3, p . 26) steil sledlts droogjcs d..aJ. de Rijbverzekerillgsbank, indim 
deze scbadeloosstclling vcricent , gcsubrogecrd 'beboort te wordeu'. Dc juistbcid hiervan 
is niet bctwist bij parlcmeotaire behaDdcling Vln dit ODIWCrp. DOCb bij bcbandtling van he! 
vrijwcl gelijkluideode antwerp d&I to! de OngevlilenwC( 1901 (Stb. I) leidde. 
A1dlU Van Weezel, Dt wttttfJjkt subrogllJie bij wntktring , diss. Leider! IS94, p. 2, Van 
Ascli VIII Wijck, •• w .• p. 14 CD Van Woudenbcrs HIIDSU1I, Toerd:cting vall wKmlttf bij 
sdlDllevtrg~illg, diss. UvA. 1904, p. S8; llcook HR 31 dcocn:Iber 1931, NJ [932,427 
Dt . EMM (spoorwegongcvli Dc Vioi.) en Van den HcuYeI, wPNR 4614, p . 39-40. Vgl. 
Cane, Ton law tINl tcOMmit; iNertsts, Oxford 1991, p. 449, Hardy [vany, ~ral 
principlts O/irullfllllt;t Law, 6dedrul: LondCD 199), p. 4941lsmede deopmtrtiog bij Goff 
and Jones, 11Ie LawofRtstifllliOll. 4e d.nlk l..o!lden )993, p. 591: 'SubrogllliolltUps ill 1M 
bud (III)' lIJIIbitiOll to stOUt a dOIIblt tnridllPlml' . 
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inzicbt door dat het verbod van cumulatie reeds op andere gronden recht 
wordt gedaan. De gekwetste lean geen dubbele aanspraken geldend maken 
om de simpele reden dat zijn schade door de uilkering van de verzekeraar 
is weggenol7U!n.7 Vergoed de een de schade, dan is de andere jegens de 
gekwetste bevrijd . Het al of niet beslaaIl van een verbaalsrecht doet daar 
niets aan toe of af. 

De ratio van verhaalsrecbten is dus niet geJegen in bet verbod van 
CUIDuJatie van vorderingsrechten van de gekwetste. Veeleer moet de 
grondslag worden gevonden in het rechtvaardigheidsgevoel: 'de omstandig
heid dat tenslotte de aansprakelijke persoon de schade draagt en niet de 
assuradeur bevredigt het rechtsgevoel' . B Of, om het in meer rechtseconomi
sche termen uit te drokken, bet beslaaIl van cen verbaalsrecbt waarborgt 
een juiste allocatie van schade en bevordert preventief handelen. Het 
ontbreken van een verhaalsrecht zou cen fmancieel voordeel voor de 
aansprakelijke betekenen en een nadeeJ - te weten een hogere verz.ekerings
premie - voor de gekwetste. Het beSIaaIl van verhaalsrechten voorkomt 
kortom dat in de privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen aansprakeJijke 
en gekwetste de draagplicht ZOll wijzigen door bet beslaaIl van een (at of 
niet sociale) verzekeringsdekking aan de zijde van de gekwetste. 9 

Intussen zijn aan de (rechts)economie evenwel ook andere inzichten 
ontleend, namelijk dat verhaalsrechten van met name sociale verzekeraars 
'in the greater scheme of things' op hun best geldstromen teweeg brachten 
van de ene collectiviteit naar een amere collectiviteit, maar waarscbijolijker 
nag: geldstromen van en naar dezelfde collectiviteit. 10 Daarover nader 
in de bijdrage van Faure en Bloembergen aan deze bundel. 

1 1.0 Dorboul Mees, in: R«hIskwrdig~ opsttllm Q(JIIg~b/)dm Q(JII E.M. Majers. Zwolle 1935. 
p. 319. Bloembergen, Sc:hadewrglHding bij OfII'tChmtlIlig~ dMd. diu. Utrttht 1965. nn. 
240 en 159. Vgl . Van Wec:zcl. a .w .• p. 3. Zic vooru voor bel 'verbod, VaIl cumuluie' an. 
6:100 BW. 6:101. Hd I BW, art. 52 Zw, art. 89WAO, an. 83. ZfW, art. 60 ANW, an. 
82 AAW. 

8 Dorbout Mces. !.R.p .• p. 320; vgl . KOster. VA 1972. p. 116. Daancgen : Bloembcrgen, 
diM., nr. 152. 

9 Mijnuen, • . w.,p. 1.5 . VgI . RullIld,JIIS 1984, p. 71, Weyers, Versichmmgswnragsr«hl. 
2t druk Neuwic:d 199.5, nr . .599-603, Cmc .•. w., p. 4.50. Bouman eo VaIl Wusenaer van 
Catwijek, Mon. NBW nt . 8031, nr. 13, a1smcdc MvT TK 7111, nr. 3, p. 21 (WAO). Zic 
ook de opmcrting bij Hardy Ivamy, •. W. , p . .506: '1M dtfmdaN _14 be r«riving 1M 
bm4i1 O/IM policy without paying 1M premium'. 

10 DIB'O'ICf H.utliefCII Vm Mamen, SMA 1991, p. 292-302, MOIler, NIB 1992, p. 1109-1111. 
Hartlicr CD Van Munen, NTBR 1994. p. 15-18, Van MIII'IC:D, MV 1994, p. 94 e.v. , 
B1oembergen. NJB 1994, p. 111_123, dczelfde, VR 199.5. p. 14, eo de oudcre lilcntuur 
gcnoemd in losbl. SchadevergoedinJ (Bolt) , an. 108, lUlU. 61 en 89. Zicooll:Canc, AIiyIlh 's 
AccidtlltS, COII1pOUation and 1M Law, Se druk LondcD 1993, p. 320-322. 
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2.2 VOm! van hell1erluuJisrechr 

Als men de lIerschillen tussen het recht van subrogatie van de scbadever
zekeraar enerzijds en de verschillende publiekrechtelijke verbaalsrcchten 
anderzijds op een rijtje zet, dan blijkt dat veel verschilJen zijn terng te 
voeren op de verschillen in '110m! van de verhaalsrechten. 

Indien krachtens privaatrechtelijke schadeverzekeringsovereenkomst 
uitkeringenLI worden gedaan aan de verzeker<ie, dan wordt de particuliere 
verzekeraar van rech/swege gesubrogeerd in de schadevergoedingsrechten 
van de verzekerde tegen derden, zoals de aansprakelijke (art. 284 WvK; 
art. 7. 17.2.25 Ontwerp NBW). De vordering gaat over op bet moment 
waarop de verzekeraar de uitkering doet. Het betreft, zoals bij cessie, een 
overgang van het vOrderingsrecht onder bijzondere titet. 

De artikelen 90 lid I WAO (en daarmee art. 8 W AMil), art. 52a Zw, 
an. 83b lid I ZfW, art. 61 ANW, 6: looa BW en 2 VOA geven bedrijfs
vereniging, Ziekenfonds, Sociale Verzekeringsbank,loondoorbetalingsplicb
tige werkgever en overheidslichaam cen l.elftlandig verhoalsrechl jegens 
de aansprakelijke voor uitkeringen krachtens de wet (of krachtens rechtsposi
tie) gedaan. Het zelfstandig verhaalsrecht is Riet het vorderingsrecht van 
de benadeelde zelf dat - zoals bij subrogatie - op de verzekeraar is over
gegatln, maar een eigen, oorspronkelijk recht. 12 

De sociale verzekeraar wordt niet gesubrogeerd in de recbten van de 
gekwetste, orodat aan de uitkering cen wettelijke plicht ten grondslag ligt 
en niet cen verzekeringsovereenkomst. Is de uitkering echter gedaan op 
grond vanonverplichte ('vrijwillige') verzekering (zie bijv. art. 63 ANW), 
dan is cen beroep op art. 284 WvK wei mogelijk. Il Voor zover de 

II De verzekerur wordt oot gesubrogeerd als hi; uitgave.o (bijv . m:llISUftbe beta/iog van 
zietenhuisopname) tell behoeve VIII de vcrzeterde beef! gedaaD die nid bcsW.n in eeo uil
kering un de venekerde en evenmin bcsta.m in vCfJocdiDg van toslen gcmaatt door de 
vcnctcrdc (HR 9decanbcr 1960, NJ 1962,339 Hogeslijnl A1gellXlCll Zietenfoods Russum). 

12 Zie HR IS februarl 1935, N1193S, 417 nt . EMM (Rijbvenekcring.sbanklTolerw.rs), HR 
5 mci 1938, NI1938, 707 nt. EMM (Van Wcstcrveld & Van Nieuw AmcmngcnlCeDtralC 
Werlcgevers RiSK:o Bank) CD HR 8 Occ:embcr 1938. NI1939, 545 nt . EMM (Rijtsverze
keringsbaDklScb6llbcrger). Zic De KDk, Hd rtgra. diu. Nijmcgen 1965, p. 101 en De 
Winter, R.O.A.R. (1985).10851 . HdbctR:ftuilSpratCDoverdeOngevallCDWd 1921, welte 
uil$pnten m.i. getranspoacc:rd hmnc:I:J worden tLaar de bctreffeode bcpaIingm van zrw. 
Zw, WAO. ANW, VOA alsmcdc tLaar an. 6:107. 8W. 

13 Zit HR t3 IDIIrt 1959, NJ 1962,338 (Algemeen Zic:tmfoDcb BuslwnlHDplijD & Ow:rt:an): 
vgl . Hof's-HcnogCllbosdi2janUlli 1934, NJ 1934, 1381, waaroverMuider ••. w., p. 37-38 . 
Zicoot nog VlIl AalS(, SMA 1970, p. 748-7.50. VgI . HR 28 februari 1913, NI1913, 587 
(De IculEerstc ODderlmgt: AlIIDClt1CB Vcn.ekerin&slllWij.). Mogc1ijt DOg andcrs HR 
3 jamwi 1936. NI 1936. 78 m. EMM {KoopmiIIlS l8cdrij~ voor ~ 
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betreffende wetsbepalingen de mogelijkheid geven van verhaal voor 'hach
lens deze wet' gedane uitkeringen, kan men daaronder mOOe verslUn de 
uitkeringen krachlens de betreffende zogenaamde 'vrijwillige verzeke
ring' . ,. 

2.3 Omvang van het verhaalsrecht 

Bij subrogatie ex art. 284 WvK verkrijgtde verzekeraar niel meer of anders 
dan de vordering van de gekwetste; gebreken die reeds aan de vordering 
kleefden loen deze zich nog in het vennogen van de gekwetste beyond, 
blijven beslaan. De schadeverzekeraar kan bijvoorbeeld slechts voor die 
schadeposlen verhaal nemen, die ook de gekwetste zou hebben kunnen 
verhalen . ., 

Oil zogenaamde 'congruentievereisle' geldl niet bij het zelfstandige 
verhaalsrecht. 16 De verankering van het socia1e verhaalsrecht in het civiele 
aansprakelijkheidsrecht vindt op andere wijze plaats. Aan het sociale 
verhaalsrechl wordt namelijk de beperking gesteld dat bel door de verze
keraar of risicodrager gevorderde bedrag in elk geval niel meer mag 
bedragen dan bet tolaal van de vorderingen die de benadeelde zou bebben 
kunnen instellen wanneer hij geen vergoedingen kracbtens de sociale 
verzekering zou hebben gehad (civiel pillfomf'), minus bet bedrag dat 
de benadeelde thans in werkelijkheid nog heeft te vorderen van de aan
sprakelijke (restvordering gekwelste). Wat rest is bet verhaalspillfond voor 
de socia1e risicodrager(s). De omvang van hel bedrag dal de risicodrager 
maximaal kan verhalen vindl men dus door van bel civiele plafond. de 
restvordering van de gekwetste af Ie trekken. De strekking van deze inge
wikkelde fonnule is Ie voorkomen dat de aansprakeJijke in totaal meer 

kerin8}. 
14 Zie BJoembcrgen, diu. , nt. 247. 
IS ScbeJtemI-MijDSSell, AlgtmUn uti van htt SchiJdtvffZdtriflgsrtcht, Alphen am de Rijn 

1991 , p. 256-257; Van der Burg, SChade- en sommmvenekerillgslUbt, Deveotu 1990, 
p. 176; Mulder. VR 1985, p. 389; de1.elfde , VA 1981, p. 260. Val. Mllil-Manin, 
VtnidatnlllgsvtrtfDgsgndt, 2.Se druk MODcben 1992, § 67. 1WIt. 2b en Veal. Tort &ellis. 
L. J. 1992, p. 70. 

16 HR 23 juli 1946, NJ 1946, S4S nt. DJV (Cmtnle Werkaeven Risko BmkfFerwercla): vgl . 
ook. Asser-Hanb.mp 1 Of. 491 en losbl. StIladevergocd.ina. an. 108 IWII . 68. 

17 Deze ICJm wordt op nogal venchiUmde II!.UIierm Btbeliad: met TK 1994-199S, 24 169. 
Of. 3, p. 2!i meen ik. dat llj in de bier aebeziade tin moe! worden opaeval. Zo ook. Bouman 
en Van Wa.ssenaer van Catwijd:, Mon. NBW Of. B-37, Of. 13. 
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schadevergoeding zou moelen betalen dan wanneer er geen sociale 
verzekeringen zouden zijn. II 

Ben voorde hand liggend.e vraag is voorts of de omvang 'Ian hel verhaal 
mede wordl begrensd door de grootte 'Ian de uitkeringen waartoe de 
verzekeraar of risicodrager verplicht was. Kan bijvoorbeeld ook verhaal 
worden genomen voor coulance-uit.keringen? 

Voor de particuliere verzekeraar geldl vooralsnog dat hij wordt 
gesubrogeerd in de reebten 'Ian de verzekerde indien en voorzover hij 
krachlens overeenkomst verplichl was om tot uitkering over le gaan. De 
coulance-uitkering geeft de verzekeraar dus geen verhaalsrecht. De 
aansprakeJijke kan er daarom belang bij hebben om tegenover de verhaal
zoekende verzekeraar het verweer te voeren dat deze niet verplicht was 
uitkering le doen. Met invoering van art. 7.17.2.25 zaI de mogelijkheid 
van verhaal voor coulance-uitkeringen ontstaan. 19 

Of de aansprakelijke ook tegen uitoefening van bet zelfstandige verhaals
reeht het verweer kan voeren <lat geen sprake was van een verpJichting 
om lot uitkering over le gaan, is niet duidelijk. lD Enerzijds is rechtspraak 
aan Ie wijzen waarin de civiele reehter huiverig bleek om Ie treden in de 
beoordeling 'Ian de beslissing van de risicodrager om tot uitkering over 
le gaan;ll anderzijds is er ook rechtspraak waarin het gerechl'laardigd 
belang van de aansprakelijke om niet Ie hoeven betalen voor boven- en 
builenwettelijke uitkeringen e.d., voorging.Z2 Zolang niet voor elke 

18 Zie nl. L. 
19 Schellema-Mijnuen, •. W., p. 2$7, Mulder, VR 1985, p. 389. Vg! . Goff and Jones, •. w., 

p .599. 
20 In Belgi! spreekt men in dil kader weI van een 'double limhe' , die wordlloeg~t bij hel 

soeiale verbaalsrecht . Het omle plafond is bet civiele plafond, het IWt.ede de bed.ragen die 
zijn uilgekcerd op grand van de beU"effende wet . Zie losbl . Arbeidsongevallen 1 (ARON), 
ald . 3.S, f 4 (Mommaeru) en lanssens en Malmeodier, RDS 1994, p. 130. 

21 Zie (voorde 'lOA) HR 4 juni 1976, NI 1977,4 nt. ARB (Van Geffen/Staal) en Rb Zwolle 
31 murt 1993, NJ 1993, 684 (ABP/Sl;icbting Gereformeerd Hoger Beroepsooderwijs). 

22 HR24 januari 1964, NJ 1964, 465 lit. GJS (Bedrijrsveren..illiDg voorde te:lIielindustrieIHcll_ 
dribeD) hQlisle daI bet verl!aal.rccbl in de Ziehewef Die! toll wordc:ll gebruikt voor verhul. 
VaQ bovenwc:ttclijke uitkeringen. Vgl. HR 22 JUDi 1990, NJ 1991, 760 lit. OMB ABPI 
Baauw), HR 18 febnwi 1994, NJ 1m, 607nl. CJHB(NmerlaodaBIllUU derMOIonijtuig
verukerunlABPIi. Van derWaI) en HR 29 april 1994, N' I99S, 609nt. CJHB(NN/ABP 
Ii. Gemeente Amsterdam). M.i. geldt voor hd.vertwl van art . 6: 107. BW in elk. gevlll daI: 
de civieJe rcdller zicb Ibgevrugd IDIld vcnliepen in bet al of Diet vefPlicbte Utalaer van 
de looocloorbe(aling. Hedt de werqever coulance·uilkering lIedaan &aD ujll wertDcmer, 
dan is namelijk Diet aan de vettilllen voor verhaal ex art . 6: 107& BW voldaan. Zie oat 11011 
f 638 RVO (Duiuland), da! kon gezegd de civiek recblet" verbiedl Olll bet hQluil van de 
male vc:rzck.r:ra: of risieodrager om tot uitkeriDa: over Ie pm, te toetxD op rorlmnMigbeid. 
OaaroverGeigel, lH, HaftpJlit:htpfUl~ft, 21edruk MUncben 1993, nr. 31 .116· 12S, BoudIln, 
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uilkering verhaal mogelijk is, zal dat belang in de verhaalsprocedure 
meewegen. 

2.4 Zeven verschillen 

Ik kom - bij wijze van tussensumd - tot een korte opsomming van de 
belangrijkste verschillen tussen het gesubrogeerde en het zelfstandige 
verhaalsrecht. Sommige van die verschillen beb ik hiervoor reeds aan de 
orde gesteld. 

'priVOlllrechufijk' 
verhaaJsrechfD 

gekwetsle heefi keuze 
om ofwe! aansprakelijke 
ofweJ verzekeraar aan Ie spreken 

van rechtswege overgegaan recit 
van de benadeelde zelf (subrogatie) 

subrogalie op momenl 
van uilkering op polis 

sleehts subrogalie als de verzekeraar 
verplicht was tot uilkering 

zelfttandig 'pubfiekrechtelijk ' 
verhaaJsrechi" 

gekwelSle heefi 
geen keuz.e: hij heefi s!eehls 

rechlen jegens verzekeraar 
of risicodrager' 

eigen oorspronkelijk techt 

reeht besWI 
onafhankeJijk van 

moment van uitkering 

de civie!e reehler 
loetsl ruet a1tijd de beslissing 
om lot uitkering over Ie gun 

BB 1993, p. 2447·2448 en Frahm., VenR 1995, p. 1002 e.v .. 
23 An. 284 WvK. 
24 An. 90 lid 1 WAO (vg] . an. 8 WAMil), an. 52a Zw, 83b lid 1 Zfw. art . 61 ANW. an. 

2 VOA, art. 6:107a BW. Zit iMllddels ook. art. 68 wet:sVOOJSld 3Jbeids00gesc:bll:tbeidsverze.. 
kering ulrsWldigen (TIC 1995-1996, 24 758)en an. 60 wellvoorstel arbeidsongeschiktheids
voomening jonggellandicap!en (TK 1995-1996.24760). 

2S Zie Van Boom en Siorm, La.p., p. 150; in HR 16seplember 1994, NJ 1996,32901. OHB 
(Nationale NederlandenJWoudsend AO 1816) is eduer beslis! da! de verplicbte voordecl
toerekening van art . 83a Zfw (en dus ook die van de ant . 89 WAO, S2 Zw, art. 60 ANW 
en6: 107. lid I BW) Diet plambecft indienclegekwet$levao zijnpanicuJiere scbadeveruke
ring uitkering heeft vermgen en deze bet gcsubrogocrde verbaalllR:Cbl UilOCfen! jegens de 
aansprake1ijke. VgI. over de uitvoerige Belgi5Cbe disclWie over lIet at of niet bestaan van 
cen keuze~1 losbl. Arbcidsoogevallen I (ARON), ald . 3.4 (MollllIl3ens) , Van Goswm, 
Us accide1!Js du 'raWlil, 2e druk Brussel 1989. p. 127, SilllOC1ll, TvP 1984. p. 441 en 
Persyn, RW 1990-1991, p. 279-280. Vgl. voonsGeigeJ, I.W. , Dr. 9.9en Cane, a.w. 1993, 
p. 319 en p . 327. 
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'privaarrechulijk' 
ver/uul/srecht 

gesubrogeerde rechl van nature 
beperla I()( die schadeposlen 
die de benadeelde had kunnen 
vorderen (' congruenr:ievereiste') 

verjaring loop! 
gewoon door 

verweren van aansprakelijke 
ontstaan na ongeval 
maar voor (mcdedeling van) 
subrogalie, zijn tegenwerpbaar' 

zeIfttandig 'publitkrechttlijk' 
ytr/uullsrechl 

maximum van Ie verhalen bedrag 
beperkt 101 bet civiel 

plafood, minus de vordering 
van de benadeclde ulf 

eigen verjaring 
van 20 jaren (art. 3: 3(6)ZO! 

verweren ontstaan na het 
ongeval zijn niet tegen te werpenll 

2.5 Tegen wie lean hel verhaalsrecht niet 'WOrden uirgeoefend? 

Naast de verschillen in de vonn en omvang van de verhaa1srechten, zijn 
er oak verschillen aan te wijzen in de kring van personen die 'immuun' 
voor bet verhaalsrecbt zijn. Deze kring van 'immune' personen, op wie 
het verhaalsrecht niet kan worden uitgeoefend. verschilt per verhaa1srecht. 
De verschillen zijn soms opmerkelijk. Ik noem ze hier kort. l9 In paragraaf 
3 kom ik terug op de wenselijkheid van uniformering op dit punt. 

1) Kan vertwl worden genomen op (naar civiel techl) aansptaJcelijke get.irule
dtTI (inwonende echtgeOOlen, levenspartners, kJoderen etc.)? 

ZfW 

Zw, WAO (en WAMil), VOA, 

ja, tenzij verplichl medeverzekerd 
tegen ziektekoslenJO 

26 N.m.m. is art. 3: 310 BW met van toepassing , aangezieD bel zelfstaodig ver:baalSrt:eb1 geen 
~I op schadevergoediog betreft. 

27 Zie Van BoomeD Slorm, I.a.p., p. lSI; zie voorBelgii! losbl. ArbeidsongevaJleDl (ARON), 
ald. 3.5, § 4 (Mommaeru). 

2g HR g april 1930. Nl 1930, 1407 nl. EMM (EersIC OndcrIinge Aanoemcn Verzcl:cring 
Maatschappij/Provinciale Gcldcrscbc E1ectri<:itcits Maatscb.appij). Aldus ~ de sc:hrijvers 
aangchaald bij Ledcboer, Htt regt l1lII den WflNl"lUlr regen dtrdtn; bcdJouwing l1lII an. 
284K., d!ss. Leiden 1927, p. 72-74. Vgl. voordcvasUtellingsovereenkomst arI. 7:903 BW. 

29 Zie verder de bijdragc van Harllief aan dcze bundel. 
30 HR 19 apri1198S, N11985, 209 Dt. FHJM (Ziekeofoods RijDSlrecklAigemenc Vencktring 

Maatschappij Atlanlie), herllaald in HR II fcbruari ]994, NJ ]995, 494 01. OHB 
(Schadeverzekerinpmaatschappi}en NOVO eD UNIVE/Ziekenfonds Groningen). 

102 



, , , 

Uniformitei! gewenst 

ANW11
, an. 6: I07a BWlZ 

art. 284 WvK """ ja, tenzij medeverz.ekerdM 

2) Kan verhaal genomen worden op de (naar civiel rechl) aansprakelijke 
werkgever of collega» van de gekwelsle? 

ZfW, Zw, WAO, ANW 
an. 6:I07a BW 
VOA 
an. 284 WvK 

nee, tenzij opze! of bewusle roekeloosheidJo 
jalT 

ja, lenzij medeverzekerdJl 

31 Indien men met mij wil UIlDCmen dat de recbtsprw over WAO en Zw. mede toegtpasl 
II"II)eI worden op de ANW. 

32 Anden en onjl,liSl EK 1995-1996, 24 326, or. 119b, p. 3. 
33 HR 2 febnwi 1913, NI 1913,225 DI . ARB (CenlraJe Werkgeven Risico Bank/Millcnur); 

HR 26 juni 1987, NJ 1988, S36 nt. JBMV (Assurmlie Maatschappij ' Nieuw ROlterdam' 
NVfBed.rijfsvereniging voor de Texlielinduslne); HR 25 januari 1991 , NJ 1992, 706 nl . 
emB (ABPIElzenga). Vgl . HR 12 januari 1913, NJ 1973, 177 DI. ARB (Nutszieken
foodslMaIlieu). Qoduidelijk is of bel 001: onmogelijl: is om vedlaal te oemen op genoemde 
'immune' personen a1s opzet of grove schuld of bewu$le roel:eloosheid in bet spel is . ID 
bet arrest ABPIEIzenga lie! de HR iD het midden 'ill ~rre bijz.ondt re onlSlondightdtn 
trtot blfllltll ttwell daJ 1Jt1kJ niet htr gtwlt is, l1li nitl blijb daJ todanigt onlStondightdtll 
tijn aangtvOtrd'. 

34 Mulder, a.w. , p. 58-59, Schellema-Mijnssen, 1.111' ., p. 267·268. Minder stellig over de 
onmogelijkheid van verbaal op medevenel:erdeu: Salomons, Verttktring ten btflotve VOl! 

ttn ihrrh, Zwolle 1996, p. 407 e.v., m.D. p. 415421. Zodra aJt. 7.17.2.25 NBW in werking 
treedt. genie!: de bing V3Il buisgeoolm ~ijk meer bc:scberming tegeo bet verhaalsm:hl 

van de panieuliere venekeraar dan lIlans bet geva] is . Zit Korthals Alles. WPNR "19, 
p. 117, dezelfde, Kw.her. NBW 1987, p. 14, Hanlief en Tjines, Vtntktrillg en aansprakeliJl
hekt. Devenler 1994, p. 77-79, Hartlief, in: Collectiverillg eninslil"tionaliJtring VOI!regres; 
instrummltll voor kcsltribeMersing , lJitgave Vefbond van Verzckeraars, Den Haag 1996, 
p. 33-)4 en Van Dam, iD: Ventktring /tOOr komeruJ rechJ , preadvie:s Vereeniging Han
delsn:cbl 1995, p. lOS ~ . v .. 

35 OYer de vraag 111'11 in dil verband onder collega diem Ie worden ventaao. zi~ men de 
exlcnsieve bcnadering in HR 13 februari 1987, NJ 1987,602 nl. JBMV (Bcd.rijfsvercniging 
OYemeidsdienslen{DeIII Uoyd AUloveru:keliog). Vgl. voor bet begrip 'werkgever' 0011: 
HR :romei 1988, NI 1988, 1032 nt. JMBV (Bcdrijfsveren.iging voor Bank-eo Veru:kcrings
weun/Fiber RecycliDg Company Fireco BV & Jackel). 

36 An. 8k Zfw, art. 91 W AO, art . 52b Zw, aJt . 62 ANW, aJt . 6: l07a lid 3 BW (voor 111'11 

beireft de wcrkgever Diet relevanl) . VgI , cood. A-G Ten Klle voor HR 7 november 1975 , 
NJ 1916. 332 Dt. ARB (A1gcmeen ZickenfOllds 's Hertogenbosch e.o.lNatiooale Nedcrianden). 
concI.. A-G FflIIIX voor HR 6 mci 1983, NJ 1983, 584 01. FHJM (Ddta Uoyd Sdiadcvem:ke
riDgiZiekcnfoDds Rijtl$treek), HR 13 fetmwi 1987, NJ 1987,602 ol.IBMV(Bedrijfsvercni
giDg OYemeidsdieustcnlDel1a Uoyd Auloverull:cring) eD HR 7 december 1990, NJ 1991 , 
596 (Rcgionaal Zickeufonds ZwollclDe Vries BV). 

37 HR 29 juni 1979, NI 1980, 33 (Zwolsclle A1gemeene Verzckering MaauchappijlStaat) en 
HR 10 december 1993, NJ 1995,493 Dt. ClHB (Ocmeente HaarlemlABp). 

38 HR 16 $CpIember 1994, NJ 1996,329 nt. ClHB (Nuionale NederlandeolWoudsend AO 
1816). 
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3 Naar een geUnifonoeerd verhaalsrecbt 

3.1 Vorm en omvang van het verhaolsrecht 

Tracht men de beweegredenen na le speuren voor de vorm waarin de 
verhaalsrechlen van art. 284 WvK enerzijds en de zelfslandige verhaaIsrecb
ten anderzijds zijn gegoten door de wetgever, dan wordt men weinig 
wijzer.39 An. 89 Ongevallenwet 1901 bepaalde kon gezegd dat de 
Rijksverzekeringsbank voor het verzekerde bedrag gesubrogeerd werd in 
de rechten, die de verzekerde aan het Burgerlijk Wetboek kon ontlenen 
alsmede dal elke overeenkomst, door de verzekerde over deze rechlen 
zonder medewertdng van bet bestuur der Rijksverzekeringsbank aangegaan, 
nietig was. Deze gekozen vorm (subrogatie) sloot mooi aan bij an. 284 
WvK. De toevoeging moest er uiteraard toe leiden dat de gekwetste geen 
schikkingen met de aansprakeJijke kon aangaan ten detrimente van de 
Rijksverzekeringsbank: . .., 
Zonder dat uit de totstandkomingsgeschiedenis duidelijk wordt waarom 
de figuur van subrogatie terzijde wordt geschoven," kiest de wetgever 
in de Ongevallenwet 1921 plots voor een verhaalsrecht van zelfstandige 
aard : 

Degene, dic geboudcn is to( vcrgocding dcr schade, door dcn vcrzckcrde ( ... ) 
tcngcvolgc van he!: ongcval gclcdcn, is voor het bcdng dcr schadcvcrgocding, 
krachtcns dcze wet uitbctaald. aansprakclijk jcgcllS degcnen. Ie wicr lute dat 
bcdrag koml. 41 

De HR bevestigde dit zelfstandige karakter door te bepaJendat de schikking 
genoffen door de gekwetste met de aansprakeJijke. geen werking had tus.sen 
de aansprakelijke en de risicodrager.43 Het zelfstandige karakter is, zoals 

39 Zie nt . 5. 
40 Zie voor soongelijte amsuuaies thaD! oog het Fraosc an . L. 376-3 Code des Assunnccs 

en het Bclgische an. 70 12. aI . 5 Wet van 9 aug. 1963. waarovet Dcvroc, RW 1966-1967, 
kol. 1701. Andn! . R.O.A.R. (1980). 10160 en Cass. I" Cb. 3 febr. 1989. Pas. 1 1989, 
p. 596. 

41 AJduaoot HR 5deccmbcr 1929. NJ 1930. 1055 m. EMM (Ruh.ukJOogcvallen Veru:kering 
Maattchappij ' Fatum') en Dc Vries d' Ambia: , WPNR )642. p. 509. 

42 An. 89 Ongcvallenwct 11121, 5tb. 700, later vernumrnc:m lOt an. 95 On,;cvallenwet. 
43 HR 15 februari 1935, NJ 1935, 417 nt . EMM (Rijksvenckeriogsbankffolenaars). Daarover 

1.J. Hq:e, in: RwuskJmdigt opsttUtniJiUlgtOothn. iJiUl E.M. Mtijm. Zwollc 1935, p. 144-
146. HR 5 dCCCJIttt 1929, NJ 1930, 1055 nt. EMM (RuhaaklOn,;cval]en Venckcring 
MaalxhIppij 'Farum'), wijst voIgens Dc Vries d'AmbIee, WPNR 3642, p. 509-510. mogcIij t 
nog in andere rid:uin&. Met Meijen (nl. onder HR 15 februari 1935. NJ 1935.417) Un 
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we weten. niet meer verdwenen uit de sociale verhaalsrechten.'" Het 
verschil met de regeling van de subrogatie van de particuliere verzekeraar 
is daarmee echter groter geworden. Weliswaar is de particulier verzekerde 
jegens zijn verzekeraar wenelijk (en mogelijk contractueel) verplicht om 
de reehten waarin de particuliere verzekeraar verwacht te worden gesubro
geerd. onaangetast te laten. (} maar betaling (of schikking). welke is gedaan 
aan (of aangegaan met) de particulier verzekerde v66r de overgang van 
de vordering op de verzekeraar. kan aan de verzekeraar worden tegengewor
pen door de aansprakelijke. Op het moment van betaling of schilling was 
de verzekerde immers nog gerechtigd tot de vordering. (6 Betaling of 
schilddng te goeder (rouw gedaan na subrogatie maar v66r mededeling van 
de subrogatie, is ook tegenwerpbaar.41 

Deze verschillen zijn mogelijk historiscb verklaarhaar. maar aangezien 
particuliere verzekeraars en risicodragers in toenemende mate de 'markt' 
belreden die tot voor kort werd beheerst door sociale verzekeraars en 
risicodragers. is de positie van particuliere schadeverzekeraars de facIo 

bel arrest van 1929 oehter worden vertlW'd a1s houdende eel! uitspruk over bet zgn. ·civiel. 
plafond· . 

44 Vreemd genaeg tref! men in art . 66 ww ecq vertualsrccht &aD in de vorm van subrogatit: 
de bcdrijfsvereniging tttcdt in de rccbten van de wertnemcr jegens de failliete werlr:gever 
indien en VOOT7.0VCT de bcdrijfsvcm:tigingloon bclaaIt &aD de werkncmcr; bet verbaal van 
de bcdrijfsvereniging op de .... erkgcver OlDvat overigtllS mcdc: de loonlasten. premies e.d. 
(art. 66 lid 2 WW). 

45 An. 6: 1.54 BW. Niet' lW:oming van de2e verplicblinglcidt IOtCClilChadeVCfgoedingsplicht 
vara de vertttetde; zie Scheltema·MijlWCfl, a.w . • p. US-266 alsmede l...cdeboer, a ...... , p. 
128. Zie ook A.G. Guesl (red.), Chitty 0/1 ColI/roas. vol. II. 'Specific contracu', 27e dtuk 
Lolldon 1994, rdnr. 39-073 en Goff aDd lones, a.w., p. 616. Vgl. ecluer ook bet Duil5C 
f 67 VVG a11mcde bet Franse art . L 121·]2 Code des Asaunna::s. d.u als UDCtie op met· 
nakoming een evenmI.ige vcnnindering van de aansprakm vara de verttkerOc ltell (vgl. 
ook art. L. 211·]2 Code des As.ruraoccs). Art. 41 van de Belgiscbe Wet QP de l..aDdv~ke

ringSI.IVereenkomsl (LYO) barateen beide systemen. 
46 An. 6:14' BW. Vgl. Goff and Jones, a.w., p. 6]6. 
47 HR 8 april 1930, NJ 1930, 1407 DI. EMM (Ecrste O!Iderlinge Aannemers Vcrzekering 

MaalSChappijlProvin;i.ale 0ekIencbe Elcariciteiu MlilSCbappij); ric de Ichrijven ungebaaJd 
bij LedcbocT, a.w., p. 72-74. Zie tham an. 6:34 BW . .... aarovCf Scbeltema·MijlWCll. a ...... . 
p. 261. Gel ijk is de situatie naar Duiu recht: de aansprair:elijke .... Qfdt door 1407 jo. 412 
80B bescbermd tegen betaiing te goeder trouw, die wordt gedaan Illsubrogatie, IIlllI'voor 
mcdcdeIiDg daarvan . Zit Hofmann. PriwJ/vmicMfWlgsrtdd, 3e dtuk MIlnc:hen ]991, p. 
195. Pr0115·Martin, a.w .• 1 67 aaru. 5a. Ruland, JuS 1984 . p. 71 . Geigel, a ....... nr . 3-417, 
Ricbanlien Wlouke(red.), MflIu:Mntr HandbudllMmArildurWIJ, Bd. I. MIlnchen 1992. 
nr. 85.26-30. a1smcde BGH 20 5qKCmbtr 1994, BGHZ 127. p. 120 en BeH 12 december 
1m, VersR 1996, p. 349. Ge1ijlr:.luideod bet Engcise m:hl: Goff and Jones, I.W., p. 616. 
Vgl. voor Franlr:rijk Groutel. u rtCOIlfl tkJ Q'Ianismc sodcua COlllrt It rtsponuJbftd'lllI 
accidml, Parijs 1988, nr. 117·188. 
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gelijk aan die van sociale verzekeraars en risicodragers . Daarom moeten 
we ons afvragen ofvorm en uitwerking van het verhaalsrecht niet evenzeer 
gelijk dieneD te zijn." Er bestaan geen principiele bezwaren tegen het 
toekennen van geJijke reehten aan paniculiere en sociaalreehtelijke ver
zekeraars en risicodragers. Vanuit een oogpunt van rechugelijkheid is dat 
zelfs een voor de hand liggende gedachte. 

3.2 COn/ouren van 'het' toekomstige verluuUsrecht 

Ik ben kortom van mening dat vonn en uitwerking van de verhaalsrechten 
geiinifonneerd behoren Ie worden. Mijn voorkeur lOU uitgaan naar eeo 
mengvorm russen zelfstandig verhaalsrecht en de subrogatie-figuur. In bet 
hiemavoJgende zal ik aan de hand van een aantal-lang niet aile! - vraag
punten de contoureD van de wenselijke vonn van 'het' verhaalsrecbt 
schetsen; ik eindig met eeo voorstel voor een wenelijke regeling in de 
slotparagraaf. 

Hoe moet worden geoordeeld over de invloed van limitering. eigen schuld 
van de benadeeJde en exoneraries? 

Het uitgangspuDt van de wetgever bij het ontwerpen van de zelfstandige 
verhaa.lsrechten was dat voorkomen moest worden dat degene op wie verhaal 
wordt genomen ten gevolge daarvan in een slecbtere positie zou komen 
Ie verkeren dan zander de bepalingen van de verschillende verzeke
ringswenen bet geval lOU zijn geweest. 49 Hetzelfde gold reeds langer voor 
bet gesubrogeerde verhaalsrecht. Aangenomen mag worden dat dit uitgangs
punt oak in de toekomst gehandhaafd zal blijven. Voor die begrenzing kan 
men de figuur van het civiel plafond banteren. Naar geJdend recht zijn 
wettelijke limitering van aamprakelijkheid en eigen schuld van de gekwetste 
van invloed op het civiel plafond.50 Dil geldt a/oniori voor het ontbreken 
van aansprakeJijkbeid, bijvoorheeld wegens de aanwezigheid van een 
rechtvaardigingsgrond. Dit alles behoort bij een toekomstige regeling mijns 
inziens niet anders zijn. 

48 Zo ook Villi Boom en Slorm, I.a.po, p . 160· 161 . 
49 Zie nl . I. 
SO HR 5 december 1929, NJ 1930. lOSS Dt. EMM (Ruhaak/Ongcval1en Verzekering Mw· 

lCbappij ' Fatum'); HR 12janum 1973, NJ 1973, In nt. ARB (NutstietmfoodslMahieu); 
HR 24 mei 1985, NJ 1985,732 (De Zeven Provincien/Stut); HR 13 december 1985, NJ 
1986, 246 nt. G (ABPlWin.I::) ; HR 17 oktobcr 1986, NJ 1987, 317 Dt . JBMV (Schou.· 
nuslBedrijfsvereniging voor bank· en veru:keringswezen). 
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Maar Iigt dat respect voor bet civiel plafond ook zo voor de hand als 
bet gaat am contractuele aansprakelijkheidslimiteringen en ~uitsluitingen'? 
Indien een exoneratie wordt afgesproken mOOe mel het oog op het frustreren 
van verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers, dan lean men zich 
in ernst afvragen of daar geen stokje voor moet worden gestoken.,t Het 
Iijkt een niet al te vergezocht am aan te Demeo dat bet maatschappelijk 
onbetamelijk is am als contractspartijen opzettelijk de verhaalS~ van 
een derde te frustreren door een exoneratie overeen te kame met 
die vaststelling de exoneratie ook uit de weg is geruimd, itn tweede 
vraag. Verdedigbaar is dat bet bedingen van een exoneratie een nverptichte 
rechtshandeling is die de verhaalsmogelijkheden van de v rzekeraar o~ 
risicodrager benadeelt in de zin van art. 3:45 BW. 

Moel een nil het ongeval getroffen schikXing tussen aansprakeJijke en 
gekwetste werking hebben tegenover de verzeker(l{Jr? 

$oms weet een aansprakelijke heel goed dat er naast de gekwetste eeo 
verhaalzoekende bestaat die uitkeringen en vergoedingen aan de gekwetste 
heeft gedaan enlof nag zal mooten doen. Maar vaakook is bet heel moeilijk 
voor de aansprakelijke am te achterhalen of en zo ja, in hoeverre sprake 
is van verhaa1srecbten van derden.'l Daarvoor moet de aansprakelijke 
immers kermis hebben van de relevante sociale verzekeringswetgeving, 
particuliere verzekeringspolissen, CAO's enzovoorts. Sol 

51 Vgl. PrOIls·Manin , a.w. , ,67 WIl. 6b en Lambert·Faivre, Droit du tUJWnurcG , lie d.tuk 
Parijs 1992, p. 380: sprake wu. ~ tijn van 'GefahmMhung' door in Ie Slcmmetlmet 
ceo dergclijkc exooeratie, rcsp. van ceo risicovenwareodc: omstandigheid die geoocmd wu. 
lOOCIen worden bij de 'dcdamion des risqucIi ' . 

52 Oputtt;lijke sdladetoebrengiJlg wordl aJgelDCCll als ODrCdltnW.ig bescbouwd; zie bijv. HR 
17 november 1967, NJ 1968,4201. GJS (PosIV.d. Bosch), HR 17 mel 1985, 760 nl . 
JHB/WMK (~fErven Bayi), HR 27 jaolWi 1989, NJ 1m, 89 nt . CJHB (Vcr· 
boomlStut), HR 8 december 1989, NJ 1m, 217 (ScheerdenJVan den Hock) . 

S3 lUuslBlief in dh verbmd i. an. 6 tid 2 WAM, d.II bepaall da! de WAM·verzekerur die 
101 uhkcring am de benadcelde OVCl'gaaI , oowetend van bet beslUD van vorderi.ngen van 
andere benadccldeo (waaronder medc Ie vttslUD lOciaJe vCl7.tkeraars en rui<:odr)l&ers die 
ceoverhaaJsm:blbebben; HR 10 -UgusfUS 1994, NJ 1995, 58 (Gaf1ie1S1aaICllABP~inlotaal 
Did meet" hocft Ie bcIaleo dan de loUIe gcdckle 10m. Zie Robben, De tJCJion dir«u m d~ 
W6 AansprohUjk:MidsvmtUrillg Motorrljruigm , diu. KUB 1993, p. 260-261. 

S4 Vgl. Devroe, RW 1966-1967, kol. 1702. a1smedc 80H 20 sepumber 1994, 80HZ 127, 
p . 120eo BOH 12 december 1995, VenR 1996, p. 349, waarbij gf:ldl d.II de aanspnkelijke 
reeds dan nieI meet" Ie ioeOeJ trouw is a1s hi) de omstlDdighcdeo kC:lll waarvan bet a1gemeen 
bekend b dal deze de gekwetsle 'versicberunppflichtig' makco. Niel relcvaDI i . of de 
amspnkelijke bad 1DCICk0 WtlCn dat hellOl uitkering zou kolDCD. 
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In bepaalde opzichten beschikt de gekwetste over cen informatievoor
sprong, die hij bepaaklelijk kan misbruiken door te zwijgen tegenover zowel 
aansprakeJijke als verzekeraar of risicodrager. Maar cen gekwetste kan 
ook heel wei onbeJrend zijn met zijn rechten op verzekeraars en risicodragers 
en de daannce samenhangeode verhaalsrecbten. De aanspraJcelijke heeft 
ook Riet aJtijd kennis biervan. Zo kan het zich voordoen dat hij aan 'de 
verkeerde' betaalt." 

A is verplicht verzekerd krachtens de Ziekenfondswet bij Ziekenfonds X. A 
hedt bij X bovendien cen aanvullende ziektekostenverzekering afgestaten. A 
wordt als voccganger door cen onvoorzicluige fietser B onderuit gefietst. B is 
aansprakelijk jegens A (art . 6: 162 BW). A gaat met B vrijwel direct na bet 
ongeval ceo vaststellingsovereenkomst un, inhoudende dat B un A tenake 
van bet ongeval! 2.000,- verschuldigd is. Ziekenfonds X vergoedt nadieo 
krachtens ZfW! 6.000,- en krachtens aanwllende zielctekostenverzekering 
! 5.000,- un A. 
X wil het totaal vo! 11.000,- verhalen op B. Voor wat betreft de kasten 
gemaakt op grond vo de ZfW is dit mogelijk: de schikking russen A en B kan 
ruet un het zelfstandige verhaalsrecht van X worden tegengeworpen." Voor 
de aanvullende en daarmee vrijwillig afgesloten zielctekostenverzekering is dit 
anders: de vordering vo A op B is door de vastsletlingsovereenkomst tot 
! 2.000,- 'teruggebracht'. De vordering van A op B bedroeg op bet moment 
vo subrogacie nu cerunaal niel meer dan! 2.000,-. Aangezien de verzekeraar 
door 5ubrogalie ruet meer of ancien dan de rechtsvoorganger verkrijgt , kan 
B de schikking tegenwerpen un X.~ 

Het zeiftrandige karalcter van de socia1e verhaalsrechten functioneen in deze 
malerie als cen bone bijl: de na het ongeval getroffen schilcking of gedane 
betaJing kan Riet worden legengeworpen aan de verhaalzoekende.5a Ook 
als de beuling of schikking te goeder trouw is geschied . Net zo bot, maar 
dan in omgekeerde richting, is $Oms de subrogatie. Zoals gezegd zijn 

S5 Zie ook Van Boom, WPNR 6206. 
56 bJdien men mel mij ~I dat de in nl . 12 geooemde rechlSpr:u.k mode van toepa5Sing is 

op de Zfw .. 
57 HR8 apri11930, Nll930, 1407 01. EMM (EenteOnderl.inge AanDemers VerukeringMaal

JCluippij/PrcrviDciale Gddenc:be Elccaic:i1Cits MlIISCbIwij); De bijv. L.eddloer, LIV •• p. llS. 
OverigeDS roepl in bel ~geven voorbeeld de wnenloop van zelfstandig en gesu.brogecrd 
(door vuwelliDgsovereenkolDSl deels teloorgegaan) verhaalsrecbl de vraag OIl welt. bcdrag 
X nu in Iowl t..an vorderen: (6.000 + 2.000 - ) f 8.000. - of (maximaai 2.000 of mveel 
meet als bet zelfSlaDdige verhu.lsrecblloelul ,. ) f 6.000, -1 

58 HR IS februari 1935, NJ 1935, 417 DI. EMM (Rij~jdc:f ToIeDam), 
HR 5 mei 1938, Nl 1933, 7ff1 III . EMM (Van Westerveld & Van Nieuw AmerongmIC.mtrae 
Werkgeven Risko Bank). 

108 



Unijormiteit gewerut 

betalingen en schikkingen opgekomen v66r de overgang van de vOrdering 
op de verzekeraar zonder meer tegen te werpen aan de verzekeraar door 
de aansprakelijke, terwijl betaling of schilling te goeder trouw gedaan na 
subrogatie maar v66r mededeling van de subrogatie, ook tegenwerpbaar 
is .59 

Een middenweg tussendeze twee uitersten moet zijn te vinden. Daanoe 
draag ik (wee instrumenten aan: de tegenwerpbaarheid van betating etc. 
te goeder trouw enerzijds en de verplichting 10{ mededeling en medewerking 
anderzijds. Wat betreft het eerste punt kan ik hier volstaan met het voorstel 
dat betalingen of schikkingen die worden gedaan danwel aangegaan op een 
tijdstip waarop de aansprakelijke redelijkerwijs geen rekening behoefde 
te houden met aanspraken van verzekeraars of risicodragers, ook kunnen 
worden tegengeworpen aan deze verzekeraars en risicodragers. Zie an. 
3 lid 2 van het tekstvoorstel in de slotparagraaf. 

Moet de gekweme worden verplichl tot medewerking en mededeLingjegens 
de lIenekeraor of risicodrager ~ 

hldiendeverzekeraarofrisicodrager verhaal wit nemen, is praktisch gezien 
de medewerking van de gekwetste vereist. Deze zal immers de gegevens 
dienen te verschaffen die tot aansprakelijkstelling van de aansprakelijke 
kunnen leiden. Indien de gekwetste om hem moverende redenen daanoe 
Diet bereid is, kan dit een emstige belemmering betekenen voor succesvol 
verhaa!. Naar geldend recht bestaat geen duidelijkheid over - laat staan 
uniformiteit van - dergelijke plichten. 

De mee:ste sociale zekerheidswetten die ten verhaalsrcchl in bet leven roepen, 
kennen geen bepalingen waarin een redtl op infomwie is IlCCrgelegd, !!al 
specifiek de uiloefening van bet verhaaisreciu beoogt Ie facilileren. Een 
dergelijke mededelingsplichl van de verzekerde Un echler wei worden 

59 Zie nl . 46 en 47. 
60 Deu vraag wordt in veel recbwtelsels woder mccr bcvesligcnd beantwoord . Zie over de 

bedoelde mededelings- en medeweriingsplK:hten in buitenlands (sociale) verukeriDgsrecbt 
PrOU,-Manin, a.w., f 34 aant. 2, Geigel, a.w., nt . 30.115, Hardy Ivamy. a.w., p. 504-506 
en Veal, t.a.p .• p. 72 (m.n. nt. 15). Zie vooral ook de vergaandc (proccsrednelijke) 
medeOeliDgsplk:hten van de gekwetste inhet Frmse recbt: an. L. 376-] Code de la Sccuritt 
Social, waamver Gl'OIItel, I. w., nr. 176 e. v. CD De Haas. in: Coll«ti~ring ~II iruli/UJiQnaJis~

ring I'/JII r~gru; instrwntlllm I'OOr kostor1Hhuning, p. 87. Zie voor Belgif an. 19 Wet 
LVO. vgl. oak: DOg art . 7:867 BW, dat de borg verplidlt aan de boofdsdtuldmaar mcdedcling 
van betaling te doen. 
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'ingelezen' in bepalingen a1s an. 37 Zw jo. an. 39a sub I·' en an. 23 WAQ, 
da! de 8edrijfsvereniging bet rccht gceft de verzckerde OIl Ie roepen om Ie 
verschijncn; de vcrzckerdc is verplichl om bepaalde informatie Ie verslrckken 
die de 8edrijfsvereniging relevanl acht. 
Succesvolle uiloefeDing van het verhaalsrecht ex an. 6: 107a BW door de 
werkgcver is evenzeer alhankelijk van medewerking van de gelcwelSte 
werknemer. Nu an. 6: l07a hieromtrenl Diets bepaalt, voen mijns inziens bet 
vereisle van goed werkncmcrschap (an . 7 A ; 1639d BW) en oe dal de werknemcr 
die infomwie dient Ie verschaffen aan de werkgever die nodig is lot richlige 
uitocfeDing van bet verhaaJsrechl.N 

De paniculiere vcrzckeraar z.aJ in zijn polisvoorwaarden de medewerltings- en 
mededelingsplichlen hebben opgenomcn. Bij gebreke van cen dergelijk beding 
is de verzekerde rnijns inziens tot medewerldng en mededeling verplicht op 
grond van an. 6:248 lid 1 BW ; voons kan de verzckeraar Sleun ontlencn aan 
an. 6:154 BW. 

Een uniforme regeling voor verhaalsrechten zou mijns inziens moeten 
voorzien in cen dergelijke medewerkings- en mededelingsplicht. 

Moel verhaal op gel.insieden mogelijk z.jjn? 

De meeste ORS omringende rechtsstelsels kennen wetsbepalingen die verhaa1 
van particuliere en sociale verzekeraars en risicodragers op kort gezegd 
gezinsleden - beboudens opzet - uitsluilen.63 Onze wetgeving kenl deze 
uitsluitingen als zodanig niet. Er is in de literatuur voor gepleit. 64 De Hoge 
Raad heeft zich hierbij aangesloten en heeft, zij hel wnder enig wettelijk 
aanknopingspUnl, meermalen gezinsleden builen het verhaalsbereik van 
(sociale) verzekeraars en risicodragers welen Ie houden.&! 

61 An. 49 Zw. (= art . 80 WAO) bn bienoe mj. nieI: diCDCD, omdal dil artikel specifidr. zie( 
op inromwie die van invloed is op de boogte van de ziettegclduilkc:ring. Inwertingtrcding 
van de We( boeten, maatrcgclco en tcr\Ig- eo invorderi.og (SIb. 1996,248) brcngt hicnn 
geen venndering. 

62 Zie vonr modewerldngs- en mededclingsplicblen van werkDemen ten behoevc van bet 
vcmaahrccbl van de werkgever o.m. § 6 Abs. 2 EnlgehfortDhlungsgesett (Duiuland), 
waarover Marburger, BB 1994, p. 1421, KJeinsorge , NZA 1994, p. 643 en Schmin, RdA 
1996, p. 9, an. 76qualer § 2 11. 6-7 We( van 9 lUg. 1963 (Belgil), wurover Devroe, RW 
1966-1967, kol. 1699, Van RcgCDlDl)nel, ill: Van Limbergben (mi.), Vergoedingm oon 
sloch/offrn \GIl wrl:ur.songtvOlkll, Gent 199), p. VI c.v. ~ 1.--~ MaiD:Jendief, \.a.p., 
p. 124 t .v .. 

63 Zie an. 41 lid 4 We( LVO (Belgil), § 67 lid. 2 VVG en I lit) lid. 6 SOB X (Duiblaod), 
art. L. 121 -12 lid 3 Code des Assurmcea en de nduspraak bebmdeld bij Groutel, I .W., 
Dr. 27 c.v. CD l...ambert·Faivtt , I.W., p. 384 (FrWrijk). 

64 Zie bijv. Mijnssen, I.W., p. 20. 
6S Zic 01. 33. 
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Uitsluiting van verhaal op gezinsleden is wenselijk. Verhaal op 
gezinsleden zoo in sbijd zijn met de suekking van een verzekeringsovereen
kornst en in strijd mel de slrekking van sociale verzekeringswelgeving. De 
verzekerde persoon IOU namelijk indirect zelf meedragen aan de fmancitHe 
gevolgen van het verhaal op hel gezinslid. De onmogelijkheid van verhaal 
op diegenen mel wie de gekwetste in financiele lotsverbondenheid leeft. 
zou over de gehele linie moeten gelden. Er is. zo meen ik mel de Hoge 
Raad, geen sprake van bevoordeling van de aansprakeJijke. Ais er geen 
rechl op uitkering of vergoeding door de verzekeraar danwel risicodrager 
zou zijn, dan zou de gekwetste zelfloch ook geen verhaal hebben genomen 
op zijn gezinslid.66 

Men kan betwijfelen of de ratio van de uitsluiting van verhaal op gezinsleden 
ook zo sterle is ind.ien de beueffende persoon een aansprakelijkheidsverzekerina 
heeft, die bern in Slaat stelt de financi~le gevolgen van de verhaaLsactie te 
verschuiven naar de verzekerur. 67 Aangezien echler die verschuiving van 
negatieve invloed lean zijo op de hoogte vande toekomstige premies, eigen risico 
en 'no-claim' leoningen, z.ou bel gezinslid en daarmee de gekwetste indirect 
waarschijnJijle t6ch de lasten van de verhaalsactie dragen. 

Er is wei voor gepleit om per gevaJ vast te stellen of een bepaalde persoon 
van verhaal verschoond lOU moeteo blijven, aan de hand van bet criterium 
of de gekwetste zelf tot aansprakelijkstelling zou zijn overgegaan bij bet 
ontbreken van zijn recht op uitkering e.d.6I Dit lijlct mij een te grote 
onzekerbeidsfactor in de verhaalsmogelijlcbeden, die gemakkelijk tot 
manipulatie aanleiding geeft. Beter is bet om een vastomlijnde categorie 
te banteren; de kring van 'gezinsleden' die art. 7. 17.2.25 noemt, Jijlct mij 
een prima uitgangspunt. 

De gekwetste beeft in cen concrect geval- naast de genoemde 'gezinsleden' -
nog mogeJijle.erwijs beroep op he! beginsel cia! ile. later tal behandelen. Dit 
beginsel houdt kort gel.egd in clat 'IerhaaJsuiloefening nooillen nadeJe van de 
gekwetste persoon mag strekken. Op de gekwetste rusl in dat concrete gevaJ 

66 HR 6 mei 1983, NJ 1983. 584 nt . FHJM (Delta Uoyd SchIdcvcnele.ering/Zickenfonds 
Rijnsuuk). 

61 Zo besUste bet Frame Cow de Caswion daI vertlaal we! mogeUjle. is indien de aanJprakelijke 
cen W!SprakeJijkheid.!.venele.ering am "ZijD zijde hcdt; Cw. 1" eiv. 8 december 1993. D. 
1994, p. 235 DI. Beignier. Aldus oole. voor Belgi~ an. 41 lid 5 Wei LVO. ADders: PfOIl.s
Manin, I .W. , § 67 amI. 7. VgI. overlie invloed van de WA(M)-verzekerillg in dit verband 
vooraJ ook BGH t april 1938. BGHZ 21, p. 62, BGH 9 jlllllWi 1968, NIW 1968, p. 649, 
BGH 21 mei 1981, BGHZ 80. p. 332 en BGH 5 oktober 1983, BGHZ 88, p. 296. 

68 MijDSSen, I .W., p. 20. 
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de last aanoemclijlt Ie maken dat de verhaalsactie in het concrete geva! te zijnen 
laste zalltomen en dat om die reden vertlaal achlerwege diem Ie blijven. 

Moel verhaaJ op de werkgever en collega's fTlbgelijk zijn? 

Hel idee dal geen plaalS is voor verbaal op de werkgever, als deze de 
verzekeringspremies (mee)betaalt, gaat terug op de Ongevallenwet 1901. 
De werkgever droeg de verzekeringspremies geheel zeIf; verhaal door de 
risicodrager op de werkgever was Diel mogelijk.69 Voor de werkgever 
fungeert de sociaJe verzekering dus deels als 'aansprakelijkheidsverzeke
ring' .'10 Hel ligt ook voor de toekomsl voor de hand om de werkgever 
die rechtstreeks (mee)betaalt voor de betreffende voorziemng, in begimel 
van verhaal door de verzekeraar of risicodrager te vrijwaren.71 Een loon
doorbetalingsplichtige werkgever lOU toch ook gek opkijken als de 
particuliere verzekeraar bij wie hij het ziekengeld-risico van art. 7 A: 1638c 
BW heeft ondergebracht, bij hem zou aan1doppen voor verhaal van gedane 
uitkeringen aande werknemer. Dus: in beginsel geen verhaal voor uitkerin
gen op grond van Zw. ZfW en WAO. 

Hoe moet in dit verband de opmerking van de regering worden gewaar
deerd. die zij deed bij de parlementaire behandeling van de ANW. waarbij 
zij suggereerde van zins Ie zijn om de onmogelijkheid van verhaal op de 
werkgever ler discussie Ie stellen?71 De werkgever draagt als zodanig niet 
bij inde fmanciering vandeANW; inlOverre is de opmerking begrijpelijk. 
Of de regering ook bet voomemen beeft om verhaal mogelijk te maken 
voor uitkeringen waarvoor de werkgever wei rechlSlreeks premie heeft 
afgedragen, is onduidelijk, maar lijkt niel aannemelijk. Strikt juridische 
argumenten die pleiten tegen verhaal op de werkgever voor uitkeringen 
waar de werkgever geen premies voor beeft afgedragen. zijn er mijns inziens 
met. 73 Twee kannekeningen moeten mijns inziens wei worden geplaalSt. 

In de eerste plaalS kan verhaal op de werkgever een verstoring van de 
werkverhoudingen veroorzaken. De werknemer die na herstel terugkeert 

69 Bovendien was aansprakr:lijkbeid van de werkgever iesens de sUweUte, behoudens mise 
uitwnderingen. ook uilgesloten. Zie art. 87 jo. 88 OngevallenwC! 1901 , art. 93 jo. 94 
Ongevallenwct 1921, waarover Gmeneveld en Sternberg. Ik Ongevallmwn 1921, Alphen 
aan de Rijn 1922, p. 196·197, HR 8 januari 1960, NJ 1960, 127 nl. LEHR (Daalder's 
AannemenbcdrijflZandbergen), Clausing, SMA 1964, p. 406e. v. co Van Aalst, SMA 1970, 
p. 761 nt. 3. 

70 ZieOnlwerp Ongevallcowel 1897, TK 1896-1897, 1$9, Dr. 3, p. 12-13, p. 26. 
71 Vgl. TK 7171 , Dr. 3, p. 21 (WAO). 
72 TK 1994-1995, 24 J69 , Dr. 3, p. 26 (ANW). 
73 Uil cen oogpunt van preventie mu (de dreiging van) verbaalzelfs zmvol kunnen zijn. 
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bij zijn werkgever, op wie verhaal wordt uitgeoefend, zal zicb er niet 
gemakkelijker onder voeJen.74 De gedacbte dat de 'arbeidsvrede' tussen 
werkgever en werknemer moet worden bewaard, spreekt aan." Voor 
verhaal op grand van de ANW is het argument van de 'arbeidsvrede' 
uileraard niet relevanl. 

In de cweede plaats kan grootschalig verhaal op werkgevers een 
soortgelijke tweespalt in het aansprakelijkheidsrecbt verOOrzaken als die 
welke zich in bet verkeersaansprakelijkheidsrecbt heeft voorgedaan. De 
recbtspraak over werkgeversaansprakelijkheid (art. 7A: 1638x 8W) wordt 
inmiddels gekenmerkt wordt door een hoog slachtofferbeschermend 
gehalte.76 Als de Hoge Raad die rechtspraak niet ten goede zou willen 
laten komen aan verhaalzoekende verzekeraars en risicodragers, dan rou 
hij ons wei eens kunnen vergasten op een tweede IZANrerink,17 maar 
dan op het terrein van art. 1638x. 

Er zijn meerdere argumenten die pleiten tegen de mogelijkheid van verhaal 
op colJega's van de gekwetste. Als eerste k.an worden genoemd bet argwnent 
dat 'de' coUega veelal tot dezelfde collectiviteit van premieplicbtigen beboort 
als de gekwetste zelf. Collega's voldoen veelal collectief de premielasten. 71 

Afgezien van dat 'solidariteits' -argument, noeml de regering in het kader 
van de invoering van art. 6: 107a BW nog de volgende argumenten. In de 
dagelijkse omgang zullen collega's niet altijd de nodige zorgvuldigheid in 
acht nemen jegens elkaar; het is dan redelijk de daaruit voortvloeiende 
schade voor rekening van de werkgever te laten.79 Dat specifiek op art. 
6: l07a BW toegesneden argument is uiteraard minder sterk als bet niet 
verhaal van de werkgever maar van een verzekeraar of andere risicodrager 
betreft. Het tweede door de regering genoemde argument, dat van de 
arbeidsvrede, beb ik hierboven al aan de orde gesteld. 

Ais het gaat om de keuze voor wei of geen verhaal op de schuldige 
colJega van de gekwetste, moet naar mijn mening in elk geval het volgeooe 

74 Oil WOrdl bevestigd door olldenod:;. dat beef! aangetoond dat wcrkDcmen die in dicnsl 
blijven na ecn arbeid50ngcval. niel gmcigd zijll om hun wcrkgever UIllIprakelijk IC lIellen 
voor geledcn (immalemle) ldIadc. Zit Fischer. Redlt der Wertclijkbcid 1993. p. 2S-SI. 

75 He! argument Vall de 'arbeldsvrede' wOrdl a1lange tijd - en vaak in verscbillende z.in
gebruikt in dedbcu$sies over verha.al op bedrijfsgeD(){en; zico.m. OnlWerp Ongevallenwet 
189g. wurover Clausing. SMA 1964. p. 401408 en TK 7171, nt. 4, p. 19 (WAO). 

76 Zic bijv. bet ovazicbt van Boll, handelingcn NJV 1996-1, p. 87 c.v .. 
77 HR 28 febnwi 1992. NJ 1993. 566 nt. eJHB (IZAlVrerink). 
78 Van Aalsi . SMA 1970, p. 755. VgI . ook HR 13 fcbnwi 1987, NI1987, 602 nl . JBMV 

(Bedrijf,vercniging OverheidsdienstcnlOcl1a Uoyd AUloverukering). 
79 TK 1995-1996, 24 326, nt. 7, p. 10. 
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in aarunerking worden genomen. Mijns wiens voert de rechtsverhouding 
russen de scbuldige collega en de werkgever ertoe dat de lasten van een 
eventuele verhaalsactie jegens de collega, in beginsel worden gedragen door 
de werkgever. Oat voigt uit de beginselen die ten grondslag Hggen aan art. 
6:107a lid 3, 170 lid 3 en 7A: 1639da BW. Oit leidt er in ieder geval toe 
dat als de regering IOU kiezen voor handhaving van de uitsluiting van 
verhaal op de werkgever. zij daarmee (in elk geval de facto) ook Idest voor 
uitsluiting van verhaal op de coUega van de gekwetste. 1IO 

Mag het verhaal worden uilgeoejend op een wijl.e die nadelig is voor de 
gekwelsle? 

Mijns inziens IOU een unifonne regeling voor verhaalsrechten moeten 
bepalen, bij wijze van 'beginsel van behoorlijke verhaalsuitoefening'8l, 
dat het verhaalsrecht niet ten nadele van de gekwetste kan worden uitgeoe
fend. n 

Vaak wordt nu reeds uit de formulering van de verhaalsbepalingen in 
Zw. en WAD afgeleid dat het verhaalsrecht niet mag worden uitgeoefeod 

80 In bet 1icbt van HR 26 jlllli 1~9, NJ 1959, 551111. LEHR (De BoolIZuid 00sIer Aulobusdieo
sten) is daarom oDbegrijpelijll: de bcslissiDg vaD de HR om vertwJ VaD de sociale risicodnger 
op de werkDemer op gond van de Ongevalleawet toe te stun (HR 6 november 1910, NJ 
1911,16 n1. GJS (Geerlings/Centrale Werlr:gevers Risicobant». VgI. de noot van Scho1te!1 
ooder JUUlgeooemd anat a1smcde Slagter, VR 1963, p . 195·196 ea Clausing, SMA 1964, 
p.413. 

81 Zie over Wal ill: lOU noemen de 'a1gemene begimelen van beboorlijlr:e vert.aalsuitoefen1ng' 
ook TK 1111, nr. IS. p. 10 (WAO) , losbl. WAO, aaDt . lop an. 90, TK 1994-1995,24 
169,111'.3, p. 24 (ANW). Zie voom ook § 16 SGB IV, waarover RilU, NJW 1983, p. 
18·19, Ahrens, NJW 1989, p. 1104 e.v. ea Geigel, •. w., nr. 30.55·59. 

82 Oit begimel bascer ik op de 'maxime' die anen in DuilSimd ooemt 'nemo lubmgaa cootra 
$C'. Zie daarovereade toepwingervan m.n. v. OIshau.5en, Glihlbig~"tchJ und Sdu4/(J~r

sdudt. bd FordenmgslUHrgang und RtgrtJ, KeuJen 1988, p. 235 e.v., Selb, JZ 1986, p. 
486, Larenz, Lthrbudl des SchM/(Jrtdus, Bet. I, A1lgemeinerTeil, 14edruk MIlnchen 1931, 
p. 56S e.v. , p. 649, Lange, SduJdtn.StnD/l., 2c druk Tiibingm 1990, p . 690 e.v., p . 698, 
p . 713, MiIller, VersR 1989, p. 311 c.v., HU$t, DtrRtgress 1m Sollal-und PrillClfflrslche
TJUlgsrtchJ als Rtgftsmgsgtgtnstand dtr Gtsamrsc/u4/(J, Berlijn 1992, p. 46-51, Hofuwm, 
Haftp/llcIrJrtdufirdltProxis, MIlnchen 1989, p. 579, p. 590, Geigel, a.w., Uf. 30.60-62 
en 30.12-16 en Becker en Mhme, Krajtvtrtthrshoftp/licIrJscMdtn, Heidelberg 1994, p. 
284 e.v" Voor Nederland: Mulder, '.W., p. ISO. HartJief ea Tjines, '.w., p. 81 en Van 
Boom en Slorm. !.l.p., p. "8-160. Vg\. ook noS Hanlief ea Van Maanen, SR 1996, p. 
128. Zie reeds H. Scholten, NJB 1963, p. 530. Voor Belgi!: an. 41 lid 3 Wet LVO, 
wumver Ponet, RUben$ en Verhees, De LandwruUrings()wrttnkonut, Oeume 1993, Dr. 

633-634: zie ook loshl . Arbeidsongeva\len I (ARON), aid. 3.5, 16 (Mommaeru). Vgl. 
Veal, t.a.p., p. 83 en Hardy !vamy, a.w., p. S08. 
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ten nadele van de gekwetste. &3 Oat staat echter in geen van de wetsbepalin· 
gen die ten zelfstandig verbaalsrecht behelzen. a. Zij bepalen slechts dat 
bij de bepaling van de omvang van het verhaalsrecht de restvordering van 
de benadeelde afgetrokken moet worden van het civiel plafond. Voor de 
aldus bepaalde bedragen zouden verhaalzoekende en gekwetsle echter 
gewoon concurrente crediteuren lrunnen zijn. 

Een voorbceld. Risicodrager X voldoet op grand van de Ziektewet aan gelcwetste 
A een bedrag van! 50.000,· . De additionele schade van A bedraagt! 1:5.000,· . 
Hel civiel plafond van de aansprakelijkheid van aansprakelijke B is (bijv . door 
wettelijke limitering)! 60.000,-. Het verhaalsplafond van X bedraagt: 60.000 
minus 15 .000 = ! 45.000,·. Gesteld clat B railleert en verhaal biedt tot 
! 10.000,·, dan staan de bewoordingen van art. 52a Zw met in de weg un 
ponds·poodsgewijze verdeling: van hec bescbikbare bedrag. A lOU (1:5/60 van 
10.000 =) ! 2500.- ontvangen, X lOU (45160 van 10.000 =) f 7500,
ontvangen. 

Alhoewel de verhaalsbepalingen in Zw, WAO. ANW. eveoals art. 6: l07a 
BW, Diet in de weg staan aan ponds·ponds gewijze verdeling van de 
beschikbare gelden, zal een verzekeraar of risicodrager naruurlijk niet snel 
overgaan tot verhaal als dat nadelig voor de gekwetste is. Afgezien hiervan 
meen ik dat het rech/ens evenmin geoorloofd is. 

Ik noem een aantal aanwijzingen voor de juistheid van mijn stelling. &5 

De VOA bepaalt nu reeds in art. 2 lid 1: 'Het verhaa1 lean Diet ten nadele 
van de ambtenaar worden uitgeoefem,.16 Eenzelfde bepaling wordt opgeoo
men voor bet nieuwe verzekeringsrecht inart. 7.17.2.25.!7 Hetzelfde moet 

83 Zie bijv. FrenIr: A&'V 1996, p. 7. 
84 UitwDdertng is an. 21id I VOA; ik kom dar later in de boofdtekst op terng. 
85 Zieookdcargumentengenoemddoor A.-G. Hartkampbij HR 10maan 1995, RvdW 1995, 

66; de HR beeft un bel Benelux-Gem::htshofvragen ge31cld over dc verdeling van de w AM
verzekeringssom ill bet geval o:Iett Diet toertikend is om aile bmadeek!en 5ChadeIoos Ie sttUm. 
Hartbmp venJedigtdal:de benadee1dc voordient Ie gun. VgI. indeze lin BOH 7 november 
1978, NlW 1979, p. 271 en BOH 25 mei 1982, 80HZ 84, p. 151. 

86 Zie daarover o.m. TK 1812, nr. 3, p. 3 (VOA). Hellater gesneuvelde art. 6.1 .9.lla lid 
2 Ontwerp NBW bepaalde betzelfde. Daarover Bloembergeo, NIB 1982, p. 1081-1082. 

87 Daarovcr o.m. Mulder, VR 1985, p. 389-390, Van Dam, CI.p. , p. 10fi.-108. De lillWie 
onder art. 284 WvK is onduidelijk; ne Scbeitema-MijDMtn, a.w., p. 262-263. Onder bet 
oud BWbeslOlld er. niellC8eDStaandebetgoenart . 1439bepaalde, ookooduidelijkbejd. Veel 
sctuijver1l oDtkendcndal: art . 1439BW oudopduubro8atlcvan an. 284 WvK van toepusing 
was; lie o .m. Van Ascb van Wijck, a.w., p. 77.78, Ledeboer, a.lV., p. 63--65, Huizink, 
VA 1990, p. 89 a1smcde Asser·Rultcn I, 6c druIc 1981. p. 356-357. AlIden: De Vries 
d'Amblee, WPNR 3641. p. 493 c.V .. Het gelijlduideude Fnnsc an. 1252 C.c. wordl 
overiaens wei toepassdijk geachl opde subrogalie van de ven:ekeraar: zie Cour de CaJsation 
Civ. 5 maan 1945, D. 1946, I DI. Besson. AOOcn: Llbin, R.G.A.T. 1986. p. 264 c.Y.. 
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mijns inziens gelden als sprake is van beperkte verhaalsmogelijkhedendoor 
insolventie van de aansprakelijke. Het betreft bier een beginsel dat un elke 
vorm van verzekering - sociaal of particulier - ten grondslag ligt. Het 
beginsel vindt ook. uiting in de orunogelijkheid van verhaal op de personen 
met wie de gekwetste in fmanciele lotsverboodenheid leeft. Het verbod 
om verhaal te nemen indien dat ten nadele rou strekken van de gekwetste, 
moet mijns inziens gelden voor aJle verhaalsrechten. De regering heeft reeds 
te kennen gegeven bet biermee eens te zijn." Oit alles is voor mij reden 
om het in mijn voorstel voor een uniforme regeling op te nemen. 

3.3 Een teksrvoo,ste~ 

Uniformering vereist een eenvonnige regeling voor aile verhaalsrechten 
die dezelfde Slrekking hebben. \lO Daartoe dient bet navolgende voorstel 
voor eeo wettekst, die ingevoerd zou )runnen worden als afdeling 6.3.5 
BW. De huidige tekst van deze afdeling (de Tijdelijke Regeling Ver
haaisrechten) rou - afhankelijk van de uitkomst van de discussies die nog 
moeten worden gevoerd over bet lot van die regeling - al of niet in deze 
afdeling (gewijzigd) behouden lrunnen blijven. 

In het voorstel worden particuliere en sociale verzekcraars en risicodra
gers van een zelfstandig verhaalsrecht voorzien terzake van uitkeringen, 
vergoediogen en verslrekkingen die zij aan de gelcwetste hebben gedaan. 91 

De gekwetste verliest in zoverre zijnrechtenjegensde aansprakelijke, maar 
- kort gezegd - betalingenaan hem te goeder uouw gedaan, kunnen door 
de aansprakelijke worden tegengeworpen aan de verzekeraar of risicodrager. 
De gekwetste diem zich te onthouden van handelingen die het verhaal van 
de verzekeraar of risicodrager frustreren. 9'2 De gekwetste is daarnaast rowel 
jegens de verzekeraar of risicodrager als jegens de aansprakelijke verplicht 

88 TiC 1994-1995, 14 169, nf. 6, p. 32 (ANW). 
89 Met dank un I.M . Bonnes. 
90 Een goed voorbeeld van unifonnc:ring biedl bet Duitse § 166 SGB X, dat eel! verbaalsregeling 

voor meerdere sociale venekeringsvormen biedl; oole em goed voorbeeld van unifonnc:ring 
biedl de Fransc l..oi Badin1er (Wet van 5 juli 1985, nf. 85-677, art. 28-34). In geen van 
beide uniforme regelingen lijo ccbler de vemaalsrecbten van pMticuliere VCT7.Ckcrun 
bel:rold:en. 

91 Geleozen ZO\l overigC1\S kunneo worden voor een limitatievt opwmming van de imtanlies 
en pmoucn die vahaalgm:chtigd zijo, mec vermcldiDg van bet soort uitkering or ~ 
e.d., waarvoor verbaal is locgeslaan. Zie voor een vooroeeld an. 29 van de Fransc I..oi 
Badimer. 

92 Zie voor llct 8e1dend recbl art. 6: 154 BW (mel bctreld:iDg lot desubrogalie); daaroVCf nader 
in ot. 45 . 
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(een verbmtenis in de zm van art. 6:74 BW) de nodige infonnatie te 
verschaffen. Het verhaalsrecht is in alle opzicbten acbtergesteld aan de 
restvordering van de gekwetste zelf, en lean bovendien niet jegens 
gezinsleden (in de formulering van art. 7.17.2.25 Ontwerp NBW) worden 
uitgeoefend. In bet voorstel is daamaast. op de eerder genoemde gronden, 
de onmogelijkheid van verhaal op werkgever en collega opgenomen. Een 
en ander behoudens opzet of daaraan grenzende roekeJoosheid.!n 

Afdeling 6.1.10 is van overeenkomstige toepassing verklaard, met name 
om verhaal van redelijke incassokosten mogeJijk te maken.9' 

artikel ! 
In deze afde!ill8 wordt verstaan onder: 
a. gekwetste: degene die lichamelijk of geestelijk !etsel heeft opgelopen ten gevo!ge 

van ten gebeurtenis wauvoor cen ander jegens hem tot schadevergoeding verplicht 
is·'" 

b. risicodrager: overheidslichaam, verzekerw of werqever die Icncluens Wei of 
overeenkomst verplicht is tot bel doen van vergoedingen. uitkeringen of verstrekkin
gen un cen gekwetste in verband met diens !cuel. 

anikel 2 
De gekwelSte heeft geen rechl op sclladevergoedingjegens de aansprakelijke voor rover 
de risicodrager gehouden is eerstgenoemcie schadeloos te stellen. 

anikel3 
1. De risicodrager beeft verhaal op degene die in verband. met: bet !eLsel jegens de 

gekwetste tot schadevergoeding verplicht is, doch ten boogste tot bet bedrag, 
wauvoor deze bij hc:t ontbreken van deze afdeliog aansprakelijk zou zijn jegens 
de gelcwetsle, verminderd met: cen bedrag, gelijk un clat van de schad.evergoeding 
tot betaling wauvan de aansprakelijke persoon, met inachtneming van deze afdeling. 
jegens de gekwetsle is gehouden. 

2. De aaIlSpruelijke bnjegens de risicodrager die Vtrweml voeren die zijn opgekomen 
teen hij redelijkerwijs niel behoefde Ie Iwijfelen un de aanspraak vande gekwetste 
jegens hem. 

3. Op het verhaaJ is afdeling to van tite! I van overeenkomslige toepassing. 

93 De term 'bewusIe rcd:cloosbeid' bcb ik ingewWcld voor 'UD oplt:I grmzmdc roeteJoosbeid' 
om de koppe1ina: met opul duidclijk.er 101 uitiDg Ie brtn&en. 

94 Maal ook k.ao worden gcdacbl aao de IDOgelijtbeid om een eigen $Cbuld-verweer Ie voeren 
ter:zake OIlZOrgvuldig doen of n.alaten VUl de verbWz.oU.endc vcl"7.eb:raar of riJic:odnger 
ulf; dit !ljlct!hans Diet tot de DlOgelijldledeo te beboren, lis we HR 9 febnwi 1979, NJ 
1979, 400 nt . FHlM (InterpolislBedrijfsvemliginJ Mmalindusuie) moetm gelOVCD. 

95 In deze dertnitie schullt overigens, io verband mel an. 2, een circuJaire redePering. [It laat 
haar liever slaan dan dit it DOg een fictie 7.011 introduceren. He! is ill ingewikkeld gmotg: 
de strek.king VUl de bep&lingeo il !bans duidelijk. 
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anikel4 
De gekwetSte: 
l . vefStrekt de risicodrager alJe gegevens en bescheiden die hem in staat stellen bel: 

verhaaJsrecht uit ce oefenen; 
b. stell de aansprakelijke op de hoogte van hec verhaa.lsrecht en 
c. onthoodt zich van elke gedl1lging die afbreuk doet aan bet verhaalsrecht. 

anikeJ S 
I . De risicodrager acCent het vedtaalsrecht niet uit indien de gekwetSte hierdoor in 

cen nadeliger positie zou kamen ce verkeren dan bij het ontbreken van bet verhaals· 
tech!. 

2. Tenzij de schade cen gevolg is van hun opzet of daaraan grenzende roekeloosheid, 
acfen! hi; bet verhaalsrechl everunin uit jegens: 
a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de gekwetste; 
b . de bloedverwanten in rechte lijn van de gekwetSle of hun nie! van talel en bed 

gescheiden echtgenoten; 
c. huisgenoten van de gekwetste, 
d . de werkgever van de gekwetsle; 
e. de persoon die in dienstbelrekking staat lot de werlcgever van de gekwetsle. 
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