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Verantwoording

D/7 />oe)t gaa/ over Je we//e/jy£e regre^recA/e/i van parz/rw/jere en .voc/a/e verzeAre-
raars en unsere ic/iac/eJrager^ />// /e/se/ o/over///Jen. Äegre.v .v/e// /»en /'n ,s7«a/
o/n Je fteJragen J/e ze /noe/en w/7Jteren /e ver/»a/en o/> rfegene J/'e Jaarvoor aaw-
j/>rate/(/A: w. D/'e/s mees/a/ ff/4-verzeA:ert/Haart/oorne/ regre.v f«/7e/n Je///*,/ een
zaa* »s /«55en verzeAreraar^ onrfer//ng. /j </a/ r/wvo/? De regenwg »•»>»(// Ja/ M e/,
en nee/? ne/ aan/a/ regresrAe/ja/mgen in een fi/'fl'.sAftf/eJt van »'//^yaar weer aan
verJu6/>e/</. Ze/^ z/yn aanvM//ena*e rege//ngen /nge\'oera' a"/e regre.vnemer5 ear/ra
y?nanc/e7e pn'iUte/^ moe/en geven /o/ ne/ ne/nen van regre.v. Wien.ve/(/̂  o/m'c/, Acf
regret w 'a//'ve ana* Aricföng'. De Aoog.v/e /(/</ a*u.v voor een ana/>'.ve.' wa/ /.v /ie/
Joe/ \'an Jeze regre.9recn/en en /n noeverre vorm/ Je nu/J/ge H'e//e///A:e rt'gt7/ng
Jaarvoor ne/ yww/e AaJer?

1.1 Inleiding

Waarschijnlijk zullen velen zieh nog de woelige regeerperiode herinneren van
het christelijk-sociale kabinet Lubbers III. Daarin vond een trendbreuk plaats met
betrekking tot de strijd tegen de stijgende kosten van sociale verzekeringen, met
name de WAO. Niet langer wilde men zieh 'blindstaren' op kostenbestrijding,
de centrale peilers van het beleid werden gericht op het bevorderen van individuele
verantwoordelijkheid en preventie. Met name op werkgevers werd tijdens Kok
I en II in het sociale recht een vergaande verantwoordelijkheid gelegd voor de
kosten van arbeidsongeschiktheid van eigen werknemers.* Zo werden werkgevers
verplicht tot doorbetaling van het loon in het eerste ziektejaar (inmiddels zijn er
voorstellen tot uitbreiding naar de eerste /wee jaar waarin de werknemer niet tot
werken in Staat is) en werd het WAO-risico nauwer afgestemd op het risico per
bedrijf. De gedachte hierachter is niet nieuw: de kosten moeten worden gedragen
door de veroorzaker (en naar sociaal-economische maatstaven zijn dat primair
werkgevers en uitkeringsgerechtigden).' Door de kostenconfrontatie, of de dreiging
daarvan, krijgt die een direct belang bij het nemen van kostenbeperkende maatre-

2 Een uitvoerige beschnjving van de lociale maatregelen in him politieke context geven Jasper» e.a. (2001), p.
25 e.v. en Fluit (2001), p. 55 e.v.

J Werkgevers worden geacht individueel de meeste invloed te hebben op hei aibeidsvolume in hun bednjf (door
middel van net arbo- en ziekteverzuimbeleid), zie Klosse (2001). p. 15.
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gelen, hetgeen tot terugdringing van de sociale lasten zou moeten leiden. Dat is
voor het huidige sociale beleid de centrale gedachte/
Minder bekend is, dat in de nadagen van die periode, begin 1993, öök een beleid
in gang is gezet met repercussies voor de civiel aansprakelijke. Bij het nieuwe
sociaal-economische beleid paste volgens de regering namelijk tevens een uitbrei-
ding van de verhaalsmogelijkheden voor werkgevers en sociale verzekeraars.'
Die zouden, als de arbeidsongeschiktheid of het letsel of overlijden is veroorzaakt
door derden, in staat moeten zijn de uitkeringenlast op de bewuste derde te verha-
len. Dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe 'regresrechten': rechten op basis
waarvan sociale verzekeraars en werkgevers de uitkeringen die ze moeten doen
kunncn verhalen op de civiele schadeveroorzaker. Het resultaat van die ontwikke-
ling is niet gering: vrijwel alle sociale verzekeringsinstellingen en werkgevers
kunnen thans voor vrijwel alle uitkeringen en andere betalingen die ze bij ziekte,
letsel ofoverlijden verschuldigd zijn een regresrecht inroepen jegens derden daar-
voor aansprakclijk zijn. 'De veroorzaker betaalt' is het credo, öök in het aanspra-
kelijkheidsrecht.

Het principe is best eenvoudig. Jansen loopt letsel op van een aanrijding in het
wegverkeer en raakt arbeidsongeschikt. Voor de inkomensschadedie daarvan het
gevolg is heeA hij in beginsel een vordering tot schadevergoeding jegens de aanrij-
dende automobilist. Zonder het regres wordt die schade echter grotendeels door
werkgevers en sociale verzekeraars vergoed, en ontspringt de automobilist dus
spreekwoordelijk de dans. Maar omdat de sociale verzekeraar of werkgever in
plaats van Jansen verhaal (regres) kan nemen wordt de civiele schadeveroorzaker
(dc aansprakelijke) toch nog met de kosten van het ongeval geconfronteerd.

1.2 Bcperking tot personenschade

In dit boek volgt een bespreking van de wettelijke regresrechten van (met name)
sociale verzekeraars en werkgevers. Het staat helemaal in het licht van de hiervoor
beschreven ontwikkeling, en zal dan ook beperkt blijven tot het regres in de sfeer
van/Hv.vorttvischade:de schade door letsel ofoverlijden. Het personenschaderecht
is een dermate specialistisch en op zichzelf staand gebied van aansprakelijkheid,*
dat een gescheiden behandeling ook op zijn plaats is. Het leek zinvol, zeker met
het oog op de voortschrijdende privatisering, om ook het regresrecht van particu-
liere schadeverzekeraars erbij te betrekken. Eigenlijk geldt dät voor a//e soorten

4 Jaspers e.a. (2001), p. 39 (Jaspers) en p. 121 (Ftuit & Wilthagen).
5 Zie over de vertioudtng tussen die maalrrgelen en het aansprakclijkhetdsrecht m.n Klosse (2003). p. 25 e v.
6 Ook in praktisch opzicht. hij dc schadercgcling. is het vergaand gespecialiseerd. vgl. ook Studiegroep Verkeers-

aansprakelijkheid (1978). p. 6. Cane (1996). p 11 en 15-16 wijst op constitution« le verschitlen tussen personen-
respectievelijk zaak- en zuivere vermogensschade.



schade waarvoor de verzekering dekking biedt. dus ook cascoschade, brand of
andere zaakschaden. Hier zal de regresregeling van particuliere schadeverzekeraars
(art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW) dus wat beperkter worden bezicn.'

In de sfeer van personenschade hebben alleen bepaalde categories slachtoffers
voor alleen bepaalde schade in het aansprakelijkheidsrecht recht op schadevcrgoe-
ding. De consequentie daarvan is dat alleen de verzckeraars en werkgcvcrs die
aan die categoneen juist die schade vergoeden een regresrecht hebben.

1.3 De onderhavige gevallen

7.3. / #?/ regres Aiy

Om welke gevallen het feitelijk gezien gaat, hangt af van de kring slachtoffers
die aanvankelijk, zou de schade niet al door de regresncmer zijn vcrgocd, van
de civiel aansprakelijke schadevergoeding had kunnen vorderen. Wie dat zijn,
is voor gevallen van letsel en overlijden vnj simpel vast te stellen: in het aanspra-
kelijkheidsrecht geldt het uitgangspunt dat alleen aan degene die rechtstreeks van
de schadeveroorzakende gebeurtenis letsel heefi opgelopen, cen vordenng tot
schadevergoeding toekomt (de 'primair benadeelde'). Denk aan verkeersslachtoffers,
asbestslachtoffers, of door het ongeval getraumatiseerde om- en bystanders." Daar-
naast hebben nog wat derden zoals familieleden, voorbijgangers en de werkgever
van het primaire slachtoffer recht op schadevergoeding voor de kosten die ze
moeten maken voor zijn herstel, bijvoorbeeld bezoekkosten of behandelingskostcn
(art. 6:107 BW).' En als het recente wetsvoorstel 'affectieschade' van kracht wordt,
dan zal bij emstig letsel en overlijden ook nog een bepaalde kring van dierbaren
recht hebben op smartengeld voor het verdriet en leed (immaterie'le schade) dat
ze ondervinden van de kwetsing van het primaire slachtoffer.'" Het lijkt goed
om in het navolgende ook met die toekomstige groep slachtoffers rekening te
houden. Om wie het precies gaat, en op welk bedrag men recht zal krijgen, is
nog onduidelijk.

Voor deze drie categoneen (het primaire slachtoffer, derden die kosten voor hem
moeten maken voor zijn herstel en naasten met 'affectieschade'), kortom voor

7 Het regres bij brandschade is door brandverzckcraars 7.elf vergaand beperkt, hiemaarzal-ondankidatditveelal
zaakschade is - wel enige aandacht uitgaan.

8 Mils hun trauma met (uitsluitend) het gevolg is van het letsel of overlijden van andere slachtoflen, zie HR
22 februan 2002, NJ 2002, 240 m. JBMV (rajciftiu).

9 Denk ook aan vcorbtjgangers die een taxi rcgelen en beulen voor het vervoer van de benadeelde naar het zteken-
huis. De rechtspositie van 'good Samaritans' is. ook meer in zijn algemeenheid, in de Engclic en Amerikaanie
rechtsliteratuur vaker onderwerp van Studie dan bij ons, zie Smits (2000), nt. 6.

10 TK 2002-03, 28 781. nr. 1-2 Zie daarover o.a. Verheij (2002), p. 210 e.v.



al degenen met recht op schadevergoeding voor letselschade, zal in het navolgende
de term />e/ia<fee/£fe worden gebruikt. Van AM« particuliere en sociale verzekeraars
of werkgever komen de wettelijke regresrechten die hier centraal staan.

regres 6

Sommige verzekeraars hebben (ook) een regresrecht voor uitkeringen die ze doen
aan slachtoffers met aan ove/7(/Y/e/i gerelateerde schade. Naast het regres bij letsel-
schade zullen daarom ook gevallen van overlijdensschade aan de orde komen.
Voor het (definitieO ontnemen van het eigen leven heeft de overledene zelf jegens
de aansprakelijke geen (te vererven) vordering,'' maar wel gee ft het aansprakelijk-
heidsrecht bepaalde nabestaanden een vordering voor de schade die zij daarvan
ondervinden. Art. 6:108 BW geeft onder meer de echtgenoot of geregistreerd
partner en minderjarige kinderen, gezinsleden en bloed- en aanverwanten recht
op vergoeding van de begrafeniskosten, indien die voor hun rekening komen, en
de gederfde voorziening in het levensonderhoud (indien de overledene de kostwin-
ner was). In de toekomst zal wellicht, als het genoemde wetsvoorstel 'affectie-
schade' van kracht wordt, ook een knng van dierbaren recht hebben op smartengeld
voor het verdriet en leed (immateriele schade) dat ze ondervinden van het overlijden
van het primaire slachtoffer.'' Bij het gebruik van de term benadeelde in het
navolgende moet dus öök worden gedacht aan al deze slachtoffers (nabestaanden
met vermogensschade in de zin van art. 6:108 B W of, naar körnend recht, affectie-
schade).

Voor het regres in de sfeer van overlijdensschade is alleen plaats in de genoemde
gevallen. De regrcsnemers op dat gebied zijn hoofdzakelijk (bepaalde) uitvaart-
verzekeraars van de overledene en/of van de nabestaanden, het ABP, de Sociale
Verzekeringsbank, en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.'*

1.4 Bcgrippenapparaat

Hiermee werden globaal de gevallen aangegeven waarop het regres voor personen-
schade betrekking heeft. Ook met betrekking tot het gekozen begrippenapparaat
is verduidelijking vooraf op zijn plaats. Met de term aansprakelijkheidsrecht zal

11 Wel. onder omstandigheden. voor het oninemen van de lijd om te (kunnen) leven, aklus HR 20 September 2002,
Aw/»" 2002. 142 (Comfl/wriAir). •- - . „ . - • - . - -

12 TK 2002-03. 28 781. nr. 1-2 " " -..>••:. ,..s.*=. , ••- .

IJ C Vk de Staat die als ambtenarenMrrkgever bij overlijden uitkeringen doet aan de nabestaanden heeft daarvoor
een regresrecht.



het geheel van wettelijke regeis worden bedoeld die personen of rechtspersonen
aan wie de oorzaak van schade civielrechtelijk kan worden toegerekend tot schade-
vergoeding verplichten. Denk met name aan de regeis van het onrechtmatige daads-
recht, zowel schuld- als nsicoaansprakelijkheid en de regeis bij de toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting (art. 6:74 e.v. BW).
De term aansprakelijkheid zal dus uitsluitend worden gebruikt in de zin van juridi-
sche verwijtbaarheid (en de daarop gebaseerde verplichting tot schadevergoeding).
Dat is van belang op te merken, omdat tot het aansprakehjkheidsrecht soms alle
wettelijke regeis worden gerekend die tot schadevergoeding verplichten, ongcacht
de grondslag daarvan. De term wordt zelfs nog weer anders gebruikt, namelijk
in de zin van verhaalsaansprakelijkheid (het met het eigen vermögen mocten instaan
voor de uitwinbaarheid bij wanbetaling).'* Ik gebruik hem alleen in eerdergcnoem-
de zin.
Ook de term regres verdient toelichting. In wettelijke regelingen wordt ook wel
de term verhaal (en/of verhaalsrecht) gebruikt." ^a/» Da/e maakt gcen onder-
scheid,'* maar striktyurirfücA heeft de term verhaalsrecht de neutrale betekcnis
van: recht op betaling van een geldsom, ongeacht jegens wie cn waarom." Daar-
onder valt dus öök het recht op schadevergoeding van de benadeclde zclf. Om
de verhaalsrechten van verzekeraars en werkgevers van het recht op schadever-
goeding te kunnen onderscheiden is de term rt'griwrechten duidclijker. Regres
betekent in jundisch jargon speeifiek dat indien A (schuldenaar) ecn prestatic betaalt
aan Z (zijn schuldeiser), A daarvoor recht heeft op terugbetaling van B (een andere
schuldenaar) omdat B diezelfde prestatie verschuldigd was aan Z. Dat is precies
de situatie waarover het hier zal gaan. De term regres zal daarom worden aangehou-
den.
Het regresrecht van particuliere verzekeraars komt anders tot stand dan dat van
sociale verzekeraars. Particuliere schadeverzekeraars worden gesubrogeerd, een
vorm van rechtsovergang onder bijzondere titel." Gesproken wordt daarom ook
wel van 'subrogatoire' regresrechten. Sociale verzekeraars verkrijgen me/ de vorde-
ring van de benadeelde, maar beschikken los daarvan over een eigen regresrecht.
Daarvoor zal ook wel de term 'zelfstandige' regresrechten worden gebruikt. Die
term moet niet worden verward met normale, rechtstreekse onrechtmatige daadsac-

14 Zie daarover Asser-Hankamp 4-1, nr. 33.
15 Vgl. De Bosch Kemper (1995), p. 80. In de sociale verzekenngswetgevmg (maar ook in de TRV) wordt gesproken

van 'verhaaisrechlen', vgl. an. 90 WAO. Die term omvat ook de plicht tot terugbctaling die op de uitkenng*-
gerechtigde rust, bijvoorbeeld als blijkt dat hij zijn schade zelf heeft veroorzaakt.

16 De term regres wordt er geduid als 'schadevergoeding', en de term verhaal eigenlijk als hetzelfde ('schadckxMrtel-
ling').

17 Dat geldt zowel in als 6u;<en het aansprakelijkheidsrecht, zo bijvoorbeeld voor de lerugvordenng van bij stand
ingevolge de Algemene bijstandswet en de Wet terugvordenng en verhaal, TK 1987-88, 20 598, nr. 3 (MvT),
P 1.

)• Zie art 3:80 BW. Het recht ontsaat dan doordat bij betaling van de verzrkenngjuitkenng het recht op «chadever-
goeding van de benadeeide krachtens an. 284 WvK/ art. 7.17.2.25 BW op de verzekeraar overgaal.



ties. Het zelfstandige karakter betekent slechtsdat het regresrecht niet afhankelijk
is van de vordering van de benadeelde.

Op het gebied van personenschade verdient de aanduiding van de partijen bijzonde-
re aandacht. Uitgangspunt is dat bij de aan het regres ten grondslag liggende situatie
drie partijen betrokken zijn:

de verzekeraar, werkgever of andere schadedrager (regresnemer)
de aansprakelijke of diens WA-verzekeraar (schadeveroorzaker)
het slachtoffer (benadeelde)

Dc onderhavige regresrechten zijn beperkt tot verzekeraars, werkgevers en anderen
die de schade van de benadeelde a/tt/ers c/a/i M/7 o/o/mv/7/e va/j ftve//e///£e> aa/i-
•s/jraÄe///'£/»t?/V/ voor hun rekening nemen. Het gaat om de regresvordenngen van
zulke schadedragers (en dus niet ook om het regres van mededaders of van WA-
verzekeraars die schade voor hun rekening nemen). Op het gebied van personen-
schade valt /oals ik al aangaf met name te denken aan particuliere schadeverze-
kcraars.socialezekerheidsinstanties, werkgevers en het SchadefondsGeweldsmis-
drij ven. Verder maken de regresregel ingen geen onderscheid tussen schadedragers
wier betrokkenheid al dan niet commerciele of zakelijke doeleinden dient. Zulke
terminologische beperkingen lijken dan ook op voorhand onnodig complicerend.
De term schadedragers is wat ruimer dan 'verzekeraars' en ziet op particuliere
en sociale verzekeraars en andere risicodragers die rechtstreeks schade van de
benadeelde voor hun rekening nemen.''' Met verzekeringen worden veelal die
verzekeringen bedoeld, waarbij de benadeelde verzekerd is, zogenaamde//ryf-pc/rfy
verzekeringen, niet ook aansprakelijkheids- ofwel WA(M)-verzekeringen.*°
De term sociale zekerheid wordt in de rechtsliteratuur verschallend gebruikt. Hier
zal ermee worden bedoeld: het geheel van aanspraken die de benadeelde ontleent
aan sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en/of verwante regelingen.*'
In dat verband zullen met name het Uitvoenngsinstituut werknemersverzekeringen
(het UWV), het College van Toezicht op de Zorgverzekeringen (het CTZ), en

I« Zie voor ccn ovemcht van dc branche-indeling van de schadeverzekeringsmarkt Oosenbrug e» . (1996), p. 24.
20 M. van Dam (2001). p 237 Oe term/irj»-/>arrv is nogal ambigu. soms word! hij gebruikt als altematief voor

dc term verkecrsverzekering. zie TK 1995-%. 21 528, nr 6, p. 7. Ik sal de term alleen gcbruiken voor paniculiere
vcrzekenngen in de /o*ven in de hoofdtckst vermelde zin. met ook voor sociale verzekeringen Strikt genomen
bctaalt dc vcrrekerde immcrs alleen dan premie voor zijn eigen - gelndividualisecrde • schadensico

51 Het kwalifRxrcn van sociale wetten als volks- of werknemenverzekering dan wel als sociale vooraening verondcr-
stch wellichl ccn schcrpcr onderscheid dan er wcrkclijk is, maar du kan hier blijvcn rüsten Bij verwarne rcgelingen
wordi gedacht aan ambtelijke en arheidsrechtclijke aanspraken en voorzienmgen. me) name krachtens het ARAR
en het BW.



de Socialc Verzekenngsbank ter sprake komen. Dat zijn dc uitvoerdcrs van de
meeste sociale regelingen waarvoor een regTesrecht geldt.

De Socialc Verzekenngsbank is wcl bckend, maar hct UWV bestaat formed pas smds I januan 2002
en verdient Jus ccn korte toelichting. Dit mstiluut is publickrcchtclijk van aard en tv/vnix'/ dc vijf
uitvocringsinstcllingen en hct LISV (dat smds 1997 de taken hceft overgenomen van dc daar tocn
van ontheven bedrijfsvcrenigingcn). Het CTZ ziel toe op dc uitvocring van dc Ziekenfondswet en
de Algernene wet biJTondere /icktekostcn De uitvoering van de sociale ver/ekeringen blijft (vooralsnog)
een publiekc taak. Aanvankelijke plannen om de uitvocringsinstcllingcn onderling tc lalcn concurrcrcn
lijk.cn (voorlopig) van dc baan.

In plaats van 'civiel aansprakelijke' zal ik bij voorkeur de term schadeveroorzakcr
gebruiken. Daarmee wordt degene bedoeld die naar civiclrechtelijkc maatstaven
(de normen van het aansprakelijkheidsrecht) als veroorzakcr wordt aungemcrkt.
De term aansprakelijke is hier wat verwarrend. Bij het regres hceft die aansprake-
lijkheid namelijk steeds betrekking op de rechtsverhouding tussen dc aansprakelijke
en Ae/ i/ac/j/o/fc'r fate/>nma/r «VwaJtv/Jt')- Om dan toch van aansprakelijke tc
blijven spreken wekt gemakkelijk de indruk dat de schadevcroorzakcr tcvens aan-
sprakelijk is (en dus tot schadevergoeding gehouden) jegens de regresnemer zelf.
Het is een wat technisch punt, dat ik hier vast wilde aanstippen. Ik zal er nog
uitvoeng op terugkomen.

Ten slotte verdient nog opmerking, dat onder 'benadeelde' degene zal worden
verstaan, wiens schade de regresnemer voor zijn rekening heeft genomen en jegens
wie aan alle voorwaarden voor aansprakelijkheid van de schadevcroorzaker is vol-
daan. Zoals hiervöör al kort werd aangegeven, moeten daarondcr op het gebied
van personenschade worden verstaan:

a. Het primaire slachtoffer (zoals verkeersslachtoffers, maar ook getrauma-
tiseerde om- en bijstanders)."

b. Derden die kosten maken voor het herstel van het primaire slachtoffer
(voorzover art. 6:107 BW hen recht geeft op schadevergoeding).

c. Naasten van het primaire slachtoffer met affectieschade, voor wanneer
ze daarvoor naar körnend recht aanspraak maken op schadevergoeding.

d. Nabestaanden van het primaire slachtoffer met Vermögens- of naar ko-
mend recht affectieschade (voorzover art. 6:108 B W hen daarvoor recht
geeft op schadevergoeding)."

MiU aan de voorwaarden is voldaan die de tloge Raad daarvoor formuleerde, MR 22 februan 2002, JVy 2002.
240 nt. JBMV (r<ui6iu).
En ovengens andere derden die recht hebben op vcrgocding van de koMcn van lijkbezorging, op dc voet van
art 6 1 0 8 lid 2 BW (of een cventuele lex special»).



Voor a/ deze categorieen wordt de term benadeelde gebruikt; de term gekwetste
of 'slachtoffer' leek minder passend voor degenen die kosten maken voor het
herstel van het primaire slachtoffer, categorie 6. De genoemde vier categoneen
benadeelden vragen om een korte toelichting. Onder 'primair slachtoffer' wordt
degene verstaan die rec/jtt/reefo schade opliep van het schadeveroorzakende gedrag.
Daarin zit het verschil met de andere categorieen benadeelden (wier schade immers
het gevolg is van het letsel of overlijden van anderen). Het uitgangspunt naar
geldend recht" is zoals gezegd dat alleen het primaire slachtoffer een /Tifegraa/
recht op schadevergoeding toekomt. Daamaast hebben de categoneen benadeelden
van sub /?-</, voor de daar genoemde schadeposten, een beperkt recht op schadever-
goeding." Voor him verzekeraars geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor verzeke-
raars van het primaire slachtoffer (sub a).

De benadeelde is zelf overigens getvi regrespartij, hij is alleen betrokken in zijn
hoedanigheid van oorspronkelijke schuldeiser van de regresnemende verzekeraar
en van de aansprakelijke.

1.5 Tot slot

Het navolgende zal in hoofdzaak beperkt blijven tot het Nederlandse recht. De
reden daarvan is dat een integrale Studie naar de wettelijke regresrechten van
particulierc en sociale verzekeraars en werkgevers nog ontbrak en juist die, gelet
op de uitbreiding die het aantal regresrechten de laatste jaren heeft ondergaan,
het hardst nodig leek. Rechtsvergelijkende overzichten zijn er al wel.*' Verder
is het zo, dat de regresregelingen een sterk nationaal karakter hebben (denk aan
de verhouding tussen sociale verzekeraars en WA-verzekeraars, het beleid inzake
de sociaal zekerheid, de Tijdelijke regeling verhaalsrechten, het verkeersaansprake-
lijkheidsrecht, de positie van sociale verzekeraars, het werkgeversregres, enzovoort).
Een studie met een rechtsvergelijkende opzet zou zieh moeten uitstrekken over
delen van het sociale zekerheidsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de positie
van regresnemers in het buitenland. Binnen het beschikbare tijdsbestek leek dat
in het licht van het voorgaande met wenselijk, het Nederlandse recht riep daarvoor
op zichzelf al teveel vragen op. Ook aspecten van intemationaal privaatrecht en
verdragenrecht bleven om die reden buiten beschouwing.

24 Dil uitgangspunt is volgens (thans demissionair) minister Donner aan heroverweging toe. TK 2002-03,28 781,
nr 3, par. 7.

2$ Ook de gromlslag van het a t hi op schadevergoeding is in de gcvallcn sub fc-rf anders, het gaat er niet om direcle
aansprakclijkhcid Du aspect kan hier voorlopig bhjven rüsten, in paragraaf 4.9 zal het uitvoerigcr aan de orde
komen.

2« Voor uitvoerige over7ichten vin Dutts. Frans. Zwitsers en Italiaans recht en de uitvoenngspraktijk in die landen
zij verwezen naar IV Haas & Hartlief (1996), p 46 e.V.. zie voorts korte overzichten bij De Haas & Hanlief
(1998) en daarover ingclhard (1999), p 180. Zie specifiek over de Franse rcgrespraktijk ook Barendrechl &
Weterings (2000), p 16 e.v. en over het regres van schadeverzekeraars naar Frans en Duits recht Mulder (1988),
p. 12 e.v.



II lnleiding

We door een />ersoon///Aeyöu/ o/door r£ri«n«rAoge/ide ac/m/e/Zen .«Aade ivnwr-
een ander moe/ de gevo/gen daarvan dragen: O/J deze recAMo/M"a//i'ng

Ae/ aa/Mprafe/i/MeMferec/r/. Foor een dee/ van de .vcAade geAeur/ da/ /n
de vorm van scAadei'ergoed/ng. Koor scAade d/e a/ door /wirf/Vw/Zm.' en .vw/We
verreJteraar.v/5 vergoed v/nd/ regre^p/aa/5, da/«/erugftc/a/ing i'aw de M/7/ter/ngen
d/e deze verze^eraar^aa/i de />enadee/de AeAoen /noe/en doen. //oq/fcafa7//A ow
ftwdge/Za/re redener nee/? de reger/ng Ae/ aan/a/ regre.vrecA/en de
5/er)t M/7ge6re/'d. A/aar /n Aoeverre r//'n d/e rege//'nge« ooAryMn'd/.vr
veran/Moord? /n d/7 AOO/OJ/UA: vo/g/ een )tennii7/u;)bng en won// de/jroo/ee/n.s7e//jng
nader /oege//cA/.

2.1 Het gccompenseerde deel van de schade

Marcel D. heeft iemand van de nachtdienst wiens gedrag hem niet beviel, tijdens
een uit de hand gelopen ruzie een dusdanige trap gegeven dat de man bijna negen
maanden lang arbeidsongeschikt isgeweest. De (toenmalige) bedrijfsvcreniging
heeft voor ruim 10 000 Euro ziekengeld aan de man moeten uitkeren." Het is
maar een greep uit de vele gevallen van letsel of overlijden dat door anderen dan
het slachtoffer wordt veroorzaakt. In het kleine deel van de gevallen waarin de
schadeveroorzaker daarvan een verwijt kan worden gemaakt in de zin van hct
aansprakelijkheidsrecht," kan de schade in beginsel voor zijn rekening worden

27 Feilen zoals weergegeven in de Conclusie van A-G Koopmanj bij HR 23 december 1994. A»./ 1996, 349 (Oou-

21 Naar mijn mschaiting ligt de vrr/iou^/n^ voor overlijdenuchade zo, dal bij een - reeel gcichal • totaal aanlal
overledenen van 135 000 Nederlanders, met meer dan 3 000 gevallen le wijten zijn aan anderen (men vergelijke
de CBS-cijfers over hel aantal overledenen naar doodioorzaak. AariirucA yoo/*oi>/(; 26WO, p. 97 en 98, label
23 en 24). Dal zal dan vermoedelijk in minder dan de helft van die gevallen (I 500), ren p*rr«»ogi: </UJ von
mu/nua/ /%.', toi aansprakelijkheid leiden. Bij de Sludiegroep Verkeersaansprakelijkheid (1978), p 102 wcrd
hel percentage van verkeeraslachtoffers met een vordermg denijds geschat op 25%. Het feitelijke aantal gevallen
van overlijden (of leuel) dat tol aansprakelijkheid leidt is naar mijn welen onbekend.



gebracht. Dat gebeurt grotendeels in de vorm van regres, dat wil zeggen door
verhaalsacties van verzekeraars van de benadeelde."
De benadeelde kan ook wel zelf de schadeveroorzaker aansprakelijk stellen voor
zijn schade, maar financieel en emotioneel gezien ligt het voor de hand dat hij
dat als een moeizame weg zal ervaren. Als er dan andere mogelijkheden zijn tot
vergoeding lijkt zijn keuze gauw gemaakt.™ Vermoed wordt dat het grootste
deel van zijn schade buiten het aansprakelijkheidsrecht om vergoed." Denk aan
particuliere en sociale verzekeraars en andere schadedragers, zoals werkgevers
die door loondoorbetaling een deel van de lnkomensschade voor hun rekening
nemen. De wet kent voor zulke gevallen afzonderlijk regelingen, waann de schade-
drager een regresrecht wordt gegeven jegens de schadeveroorzaker.

2.2 De centrale situatie

Het navolgende gaat over het regres van particuliere en sociale verzekeraars, werk-
gevers cn anderen die de schade voor hun rekening nemen. Door de betalingen
die zij doen aan de benadeelde is de schadeveroorzaker van zijn eigen vergoedings-
plicht jegens de benadeelde bevrijd. De wettelijke regresbepalingen geven de
SChadedrager zoals gezegd recht op terugbetaling, regres. Het is dan toch nog,
hoewel de schade van de benadeelde al is vergoed, de aansprakelijke, de schade-
veroorzaker, die de schade draagt. Een voorbeeld kan illustreren hoe dit werkt.

Kecs de Vrics ontvangt naar aanleiding van het letsel dat hij oplicp van een aanrijding met een beschon-
ken chauffeur een zickcnhuisrckcning van 5 000 Euro. Zijn zicktckostenverzekeraar en het Uitvocringsin-
stituut wcrknemcrsvcrzckeringcn (UWV) dekken clk de helft van de kosten, zonder direct premienadeel
of eigen risico voor De Vries. Daarmcc verliest De Vries zijn vordering op de schadeveroorzaker.
Zijn zicktckosicnvcr/ckcraar cn het UWV kunnen de schadeveroorzaker echter wel, op hun beurt,
aanspreken tot regres, clk voor de helft van de schade.

24 niijkenshctbekendeGRAS-rapport uil 1977 kwamongeveer56% van de totale schadelast bij personenschade
ten goede aan rcgrcsncmendc particuliere en sociale verzekeraars en de overheid, TK 1989-90. 21 528. nr. 1.
p. 10 In 1986 werd geschal dal ongeveer tweederde van de procedures over personenschade alleen al kwam
van xoriä/r verzekeraars, z ie /nv6 ,p 1410. Volgenscijfers van hetCentrum voor Vercekeringsstatistiek van
het Vcrbond van Verrckeraars zou de schadelast voor Ictselschade in het jaar 1997 "slechts" voor 40% uil regres-
schade bestaan cn voor 60% uit vergoedingen aan de benadeelde /elf (respectievelijk 600 cn 900 miljoen gulden);
TK 1996-97, 21 528, nr 7,p. 2Sindslocnishclaantalregrcsrechten echter fors uitgebreid en wordt bovendien
het len gclde maken daarvan gcsiimuleerd.

w lliteraard kan dat ook andere redenen hebben dan dat slachlolTcrs zieh de gang van het aansprakelijkheidsrecht
willen besparen, dal kan hier verder in het midden blijven.

.11 Voor verkeersslachtofl'crs wordt gesnroken van "het overgrote deel' van de schade. aldusTK 1995-96,21 528.
nr. 6 (hcantwoording Kamervragen). mel de toevoegmg dat data ontbrcken Bloembcrgeti & Van Wersch (1973),
p. 144nocmilcnilestijdsvoorvcrkccrsongevallen een(macro)percentage van 90% van de personenschade. Het
lijkcn imicnfcud nxt name de 'top' van net inkomen en immaten<le schade, die buiten he« aansprakelijkheidsrecht
onvrryocd blijven. In vergclijkhan: zin Bloembergen (1978), p. 704, Hanlief (1997), p. 29; Van Dam (1989),
p. 206; Van Maanen(l998), p. 116; Manlier(1998), p 257; indiezinook Markesmis(l994). p .9 l9en Atiyah
(1997), p. 9 6 e n 9 8 .
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De onderhavige regresrechten berustcn alle op de wet. De wijze waarop particuliere
en sociale verzekeraars hun regresrecht verkrijgen is wel enigszins verschillend
geregeld. Bij particuliere verzekeraars gaat dat via een wettelijke vorm van rechts-
overgang (subrogatie), zij verknjgen de vordenng die de benadeelde oorspronkelijk
zelf tegen de schadeveroorzaker kon instellen. Hun rcgresactie staat of vail dan
met rfie vordenng, de benadeelde zelf is haar in zoverre als gevolg van dc rechts-
overgang verloren." Sociale verzekeraars die uitkenngcn moeten doen hebben
daarvoor zelfstandige regresrechten, los van de vordenng van de benadeelde."

2.3 Een omstreden onderwerp van Studie

2. i . / £e« AeAfere

De gedachte achter dit - ingewikkelde - systeem van aansprakelijkhcid en regres
is helder. Particuliere en sociale verzekeringen en andere laagdrempclige vergoc-
dingssystemen voorkomen dat 19c eeuwse scenario's ontstaan, waann dc benadeelde
voor het meest elementaire deel van zijn schade,'* afhankclijk is van hct aanspra-
kelijkheidsrecht (dat traag is en duur, en relaticf weinig zekerhcid bicdt dat het
ook daadwerkelijk tot vergoeding komt)." Deze vergoedingssystemen bicden
de snelle en ongecompliceerde opvang die nodig is, hetgeen ook verdere schade
kan voorkomen. Er kunnen ook principiele motieven aan ten grondslag liggen,
zoals bij uitstek het geval is bij de schadeopvang die de overheid financiert in
de vorm van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds is bedoeld als blijk
van empathie met de benadeelde.

Het Schadefonds Gcweldsmisdrij ven doet uitkeringen voor Vermögens- en ook voor immaterielle schade
van slachtoffers van opzettelijkc geweldsmisdrijven. Voorwaarde is wcl dat redclijkcrwijs nicl kan
worden gevergd dat dc benadeelde de betreffende schade reeds zelf längs andere weg kan vcrhalen.
Indien derden voor dc schade aansprakclijk (kunnen) zijn is bijvoorbccld nodig dat de politic de bena-
deelde vanwege het risico van represaillcs heeft afgeraden om zelf ecn vordenng tegen dc dader in
tc stellen. Hij krijgt zijn vergoeding dan van het fonds, dat op haar beurt door ecn rcgrcsactic de dader
aanspreekt.

Het vooruitzicht van </w6/>e/<? vergoeding van de benadeelde wordt vermeden door
de regeling dat de benadeelde de schade die verzekeraars en fondsen vergoeden

32 Momcnteel geldt daarvoor nog art. 284 WvK. Bij de incorporate van het verzekeringsrechl in het Burgerlijk
Wetboek zal deze bepaling worden vervangen door het vnjwel getijkluidende art. 7.17.2.25 BW.

33 Zie onder meer an. 90 WAO.
34 Cane(l996), p. I I e.v.
33 'Duur' in die zin dat kosten van incasso. reiskosten, vrije dagen, correspondentie en dergelijke (lechls zelden

worden vergoed, omdal het zo zelden tot een gerechtelijke procedure komt, zo sielt Van Wersch (1971), p.
78 (en, vocg ik toe, bij schikking de bereidheid daartoe kennelijk ombreekt). Wel valt het risico van tommige
van deze kosten tegenwoordig veelal onder rechubijstandsverzekeringen.
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niet ook nog eens op de schadeveroorzaker kan verhalen. De regresrechten van
deze schadedragers zorgen ervoor dat de schadeveroorzaker toch wordt geconfron-
teerd met de gevolgen van zijn verwijtbare gedrag. Regres voorkömt met andere
woorden dat hij 'de dans ontspringt V* Dat het uiteindelijk toch nog de schadever-
oorzaker is, die de schade draagt, bevredigt het rechtsgevoel."

2.3.2

De bedragen die verzekeraars op de schadeveroorzaker kunnen verhalen zijn voor
hen natuurlijk extra opbrengsten, geschat wordt dat jaarlijks op het gebied van
personenschade in guldens een 'slordige' 1.5 miljard als regresopbrengsten wordt
behaald. Maar de meer algemene, maatschappelijke betekenis hiervan houdt de
meningen verdeeld. In hoeverre die opbrengsten eraan kunnen bijdragen dat de
hoogte van de verzekeringspremies voor het collectief verzekerden waarvan de
benadeeldedeel uitmaakt beperkt blijft, isbijvoorbeeld moeilijk te zeggen.^ Voor
sociale verzekeraars zijn de regresopbrengsten zeer gering in verhouding tot het
totaal van de sociale uitgaven.™ Voor schadeverzekeraars zal dat niet anders zijn.
Meer intrinsieke voordelen van regres, zoals dat het bijdraagt aan een goede rechts-
orde omdat de schadeveroorzaker moet betalen, klinken 'soft' en hebben geen
directe geJdwaarde. Vaker gehoorde rechtspolitieke argumenten zijn dat regres
de schadeveroorzaker laat betalen en daarmee de 'juiste' prijs van schadeveroor-
zakende activiteiten beter zichtbaar maakt. Dat zou dan tevens preventief werken
(nieuwe schadevoorvallen voorkomen). Specifieke studies hierover zijn echter
zeldzaam en de 'harde' gegevens <//> beschikbaar zijn stemmen bovendien weinig
optimistisch.*" Maar er zijn ook nadelen die het regres ronduit bezwaarlijk kunnen
maken. Het bezwaar zijn de uitvoeringskosten, omdat die in verhouding tot de
opbrengsten van regresacties redelijk hoog zijn. Daarbij moet vooral worden ge-
dacht aan de kosten voor de direct bij het regres betrokkenen; die worden door
rcgresnemers bij een normale afwikkeling van individuele regresvorderingen geschat
op tien ä vijftien procent van de regresopbrengsten. Aan de kant van WA-verzeke-

)6 Bolt (1989a). p. 34.
n Vgl. TK 1995-96,21 528. nr 6, p. 19; Dorhout Mees (1935). p. 320 en Drion (1955). p. 6. Anders Bloembergen

(1965). nr. 252. die stell le belwijfelen 'of hei wel onrcdelijk is de aansprakelijkheid te beperken in gevallen
waarin het slachtofler zelf al beschermd is'.

J» Zie paragraaf 6.2.5.
» TK 1995-96. 21 528. nr. 6. p. 19: "1-en regresopbrengst van een paar honderd miljoen gulden op een totaal

van / 100 miljard aan sociale uitkeringen en van ongeveer 4.5 miljard aan personenschade in het verkeer. is
niet veel.' Zie ook Dloembergen (1994), p 117 e.v. Veegens weet in zijn NJ-noot bij HR 17 Oktober 1986,
AM1987,317 nt. JBM V (.VAomniu. /frt//f7yi«vrmgiiig) te vermelden dat niet meer dan 0.5% van de uitkenngen
krachtens /icktcwct en WAO wordt vcrhaakl. Voor het deel van de volksverzekeringen (oude AAW-ded. AWBZ
en ANW) werd door de Sl-R (1993), p. 6 uitgegaan van ecn percentage tussen de0.57% en 1. 14% van de totale
uitgaven. Over het regres van de ZFW concludeert de Algemene Rekenkamer (1996), p. 9 dat in de jaren 1990-
1994 gemiddeld ongeveer 5 81% per ver7ekerdc aan regresopbrengsten werd behaald.

40 Zie hoofdstuk 6

12



raars wordt een percentage geschat van vijf ä tien procent.*' waarbij voor de
WA-verzekeraars alleen een totaalbedrag wordt gcnoemd van vijttig miljocn gulden
per jaar/" Andere kosten, met name wegens de extra belastmg van het rechterlijk
apparaat, acht de regering niet prohibiticf." = -.. ,™ » . ., ~

In 1989 werd ervan uitgcgaan dat de rcchtcrlijkc macht ongcveer 1 tot 0.75% van haar totale wcrktijd

besteedt aan vordenngen uit onrcchtmatigc daad en ongcveer 0.5% aan regrcszaken." InmiddcU

is wel ook het werkgeversregres ingevoenj (art. 6:107a BW). Daar Staat legenover dat sociulc ver/ckc-

raars door hct maken van afsprakcn vooraf met WA-vcrzekeraars in aanmcrkclijk mecr gevallen dun

in 1989 het risico van procedures weten tc vermijden.

Dat de afwikkelmgskosten voor de bij het regres betrokkenen in verhouding tot
de opbrengsten vrij hoog zijn is moeilijk met a/geme/ie cijfers te staven/* maar
het ligt ook eigenlijk wel voor de hand. Elk schadegeval moet in bcginsel afzon-
derlijk worden afgehandeld. Daardoor ontstaat een administratieve omhaal van
het aanhouden van dossiers, waarbij voor elk concreet geval moet worden nagegaan
of er voldoende aanknopingspunten zijn voor hct ncmen van regres. Het moctcn
vaststellen van de toedracht van het ongeval en het inschatten van de aard en
omvang van aansprakelijkheid zijn bewerkclijk, soms mecr nog dan bij vorderingen
van de benadeelde zelf.** Sommige regresnemende verzekeraars zullen de kosten
die dit meebrengt kunnen doorberekenen in de premies en dan is het dus in feite
het hele collectief verzekerden dat ervoor betaalt. Weinig efficient is het bovendicn
als regresnemers, indien onverhoopt blijkt dat aan de benadeelde mecr dan ccn
uitkering moet worden verstrekt, bij elke betaling weer een nieuwe regresvordcring
moeten opstarten.
Afspraken tussen verzekeraars de laatste jaren hebben in dit opzicht een enorme
verbetering gebracht.*' Zo kan het UWV alle loonsvervangende uitkeringen bij
arbeidsongeschiktheiddiebetrekking hebben op een individuclczaak 'bundelen',

4) Het verschil laat zieh aldus verklaren, dat het regres voor WA-verzckeraars tezamen met de schadeclaimi van
verzekerden door de afdeling Personenschade kan worden afgewikkcld Icrwijl hcl regres voor regresnemers
een aparte (personele) investenng vergt; zie Barendrechl & Weterings (2000), nt. 14.

42 Aldus Kremer (2000). p 425 (directeur Stichiing Personenschade Inslituul voor Verzekeraars (PIV). Met vergclijk-
bare cijfers en percentages komen Barendrechl & Wctenngs (2000), p. 9-10 in hun rapport, in opdracht van
het PIV.

43 IndcNotitieVerkeersaansprakelijkheid TK 1989-90,21 528, nr. I,p. 15 worden de kosten van extra beluting
van de rechterlijke macht die regreszaken veroorzaken althans 'niet groot' genoemd.

44 TK 1989-90, 21 528, nr. I met nog verdcre gegevens in dit verband.
45 Tien tot vijftien jaar geleden schatten de (toenmalige) bednjfsvcrenigingen dat hun eigen kosten van het regret

ongeveer 15% besloegen van de opbrengsten die het hen oplevcrdc, TK 1995-96,21 528, nr. 6, p. 19. Voor
de schadeverzekeraars was het moeilijker cijfers tc geven omdat de schadeafdehng hct regres met scparaal van
haar reguliere taken afhandelt, TK 1989-90, 21 528, nr. I, p. 15.

46 Vgl. Van Wersch (1971), p. 83. Dat is ook wel zo bij inning door de benadeelde zelf, maar met name ver/ckeraars
kampen met in verhouding tot de opbrengsten substantielle administratiekonen.

47 O.a. TK 1998-99. 26 238, S/6. 1999, 239 (If«/ iitvoenng «i wro/erfa/i* r v g w m A i in /< WB/ e/i 2*>P) Wel
lijkt de uitvoenng van de regresrechten van verzekeraars en andere professionelc schadedragers tcvens tc zijn
bemoeilijkt doordeinvoermg vanan. 6 197 BWende 'reflexwerkmg' daarvan op het gebied van verkeertaarnpra-
kelijkheid. , . ..-
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in 6e"n keer afwikkelen/* Het hoeft dus niet bij elke periodieke uitkering die
naar aanleiding van hetzelfde schadevoorval wordt verstrekt weer een nieuwe
regresactie in te stellen. Ook zijn in dit verband belangrijke afspraken gemaakt
met het Verbond van Verzekeraars, die erop neerkomen dat men bij het WAO-
regres over bepaalde kwesties (te weten vrijwel alles wat betrekking heeft op het
civiele plafond, zoals de bruto netto kwestie) niet meer procedeert, en bepaalde
procedures en termijnen naleeft.*' Opmerkelijk is het regres van de Sociale Verze-
keringsbank voor de uitkeringen aan nabestaanden en van het College voor Zorgver-
zekeringen voor de uitkeringen ingevolge de AWBZ. In beide gevallen vindt het
regres plaats in de vorm van een jaarlijks vast te stellen afkoopsom die a//e te
verwachten schadevoorvallen dekt die tot regres kunnen leiden. Voor ANW- en
A WBZ-uitkeringen worden dan ook vrijwel geen afzonderlijke regresvorderingen
meer ingesteld.'" Dit voorkomt dat aansprakelijkheid, causaliteit en de omvang
van het regresrecht in elk individueel geval afzonderlijk moeten worden vastge-
steld." Het grote voordeel daarvan is dat dit de afwikkeling voor beide partijen
(regresnemer en WA-verzekeraar) eenvoudiger maakt, wat dan weer tot een aanmer-
kelijkekostenreductieblijktte kunnen leiden." Een collectieveafwikkeling relati-
vccrt bovcndien het bezwaar, dat in regressituaties twee of meer procedures kunnen
worden gevoerd waar dat er anders maar een zou zijn (hetgeen extra belastend
zou zijn voor de rechterlijke macht). De regering hoopt intussen dat ook andere
regresnemers dan de Sociale Verzekeringsbank en de AWBZ-organen zover kunnen
komen. Bijzondere wetsbepalingcn in onder meer de Ziekenfondswet en bijzondere
arbeidsongeschiktheidswetten (WAZ en WAJONG) moeten bevorderen dat ook
de regresvorderingen van die wetten collectief, in de vorm van een algehele som,
worden afgewikkeld." Dit heeft nog niet geleid tot het maken van concrete afspra-
ken. Want hoewel een collectieve afwikkeling van regresvorderingen 'in het veld'

4» Zic art 90 lid 2 WAO: "Ovcrecnkomslig door Onze Minister te stellen regelen kan het Uitvoeringsinstituut

weiincmersvenrckeringen in plaats van het hedrag der penodicke verslrckkingcn dc conlanic waarde daarvan

vorderen.'

44 Voor alle lopende vordenngen met betrekking lot schadevoorvallen die voor I januah 2001 hebben plaatsgcvondcn

geldl het ("onvenanl Verhaalsrecht W A O d.d. 27novcmber 1498 Bij schadevoorvallen na die datum geldt het

G w t v K i n r lVrfta<i/.«r(-Ar .7)0/ (voor Ziektewel. W A O . W A Z en WAJONG)

50 Zic paragraaf 4 2 2 en 4.5.2.

51 De band met individuelc vordenngen ontbreekt dannamclijk vollcdig. Barendrecht (1996). p. 138. Ziedaarover

venler o m. Blocmbcrgen 1987. p. 18; Hartlief & Van Maancn (1991), p. 302: Bloembergen (1994), p. 123;

Faure (199ft), p. 60; Barendrecht & Wetenngs (2000). p. 11.

52 Barendrecht & Wetenngs (2000). p 12 / e l f plaats ik hicrbij twijfcls. zie paragraaf 6.S.2.

5) Art ft I lid 2 ANW: ' I V Bank kan in plaats van het bedrag der periodieke verstrckkingen de contante waarde

daarvan vorderen in de vorm van een jaarlijks vast le stellen atVoopsom die aan de Bank wordt vergoed voor

de totale schadclast ten gevolge van het veroorzaken van ovcrtijden." Mutatis mutandis hetzelfde Staat in an.

ft9 lid 2 W A / , art 61 lid 2 WAJONG. art. 65ft lid 3 A W B Z en art 8 3 i lid 3 Z F W
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als een belangnjke verbetenng lijkt te worden ervaren/* is er ook scepsis, met
name over het eigen rendement bij de overeen te komen regressom.

Een ander bezwaar bij het regres heeft vooral betrekkmg op het regres van sociale
verzekeraars op WA-verzekeraars. In feite komt dat neer, zo gaat het, op een heen-
en-weer geschuif van betahngen tussen onderling sterk overlappende collectiviteiten
van premiebetalers. Is immers met het grootste deel van de Nederlandse ingezetenen
roH'f/sociaal verzekerd a/s verzekerd voor het nsico van wettelijke aansprakelijk-
heid? Het collectief sociaal verzekerden dat in de vorm van een premievcrlaging
van het regres kan profiteren is dan vnjwel gelijk aan het collectief dat de premies
daarvoor opbrengt (de WA-verzekerden). Dit maakt regresacties omstreden, zeker
waar het gaat om 'gemeenschapsgeld'.

2.5.5 Een c/u/Je/z/Av 6e/e/<Mewze

Het kabinet, of beter: het Ministerie van Sociale Zaken (dc initiator van de recente
uitbreiding van het regres), maakte een duidelijke keuze: de budgcttaire voordclcn
van wettelijke regresrechten voor sociale verzekeraars prevaleren wat haar betrcft
boven de genoemde bezwaren. Tijdens de regeerperiodc van kabmct Lubbers HI
en onder het sociaal-liberale bewind van kabmct Kok I en II is uitdrukkchjk geko-
zen voor een beleid waarin degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van
bepaalde kosten (schade) zoveel mogelijk met die kosten moet worden geconfron-
teerd." Dat dit principe niet langer beperkt moest blijven tot de ci viele cen-op-ecn
verhouding tussen slachtoffer en schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar) maar
nu 6ok zou moeten gelden voor het deel van de schade dat door sociale verzeke-
raars en werkgevers wordt vergoed, had hoofdzakelijk te maken met het direclc
budgettaire belang van de regresopbrengsten.'" De opbrengsten zijn door het
kabinet bij de invoenng van de regresbepalingen voor sociale verzekeraars dan
ook als het Joe/ aangemerkt van die bepalingen." Daamaast zou het regres (poten-
tiele) schadeveroorzakers sterker dan voorheen moeten wijzen op hun individucle
verantwoordelijkheid.

54 In die zin Kremer (1997). p. 45; Jansen (1999). p 80; Frenk (1999), p 42; Sinninghe Darmle (1999), p 72;
Krcmer (2000). p. 427. Vgl. ook hcl rapport van Barendrccht & Wetenngs (2000), p 13. waarin een collctlieve
afwikkclmg in vraaggesprekken als 'in pnncipe de mooislc oplossing' wordt beschouwd en IK 1999-2000,
26 238, nr. 13 (minisleritle brief over dc collcclivcring van het regres krachlcns de AWUZ): 'Zowel bij de
schadeverzekeraars als bij de uilvoeringsorganen AWBZ bleek het draagvlak voor collectivering van rcgre»
grool'

55 Zie SER-rapport (1993), p. 22;daarover o.a. Bloembergen (1994), p. I l7e .v . ;Hai t l ie f& Van Maanen (1994),
p. 75 e.v.; Van Maanen (1994). p. 94 e.v.; Janssen (1997), p. 156. diverse bijdragen in: De ilaai en Harllief
(1996). p. 26 e.v.; Kremer (2000), p. 424; Van Boom (2000a), p. 102 e.v.

5« SER-rapport (1993), p. 21 .
57 O.a. TK 1995-96, 24 760, nr. 3 , p. 25, TK 1995-96. 24 758, nr. 3, p. 48, en TK 1998-99, 26 238, nr. 3. p

8.
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Gesproken werd zeer uitdrukkelijk van 'een tweeledig doel': regres moest extra
opbrengsten genereren en schadeveroorzakers wijzen op hun eigen verantwoorde-
lijkheid voor het schadeveroorzakende gedrag.'* Met deze tweede peiler, het be-
vorderen dat de schadeveroorzaker de schade draagt, wilde het kabinet de kosten
van schadeveroorzakend gedrag beter zichtbaar maken. Wat het daarvan precies
vmwac/iWe is onduidelijk, het benadrukt soms het belang van het veranrwoordelijk-
heidsbesef (als einddoel) dan weer het belang van preventie. Waarschijnlijk paste
het principe gewoon goed bij het (noodzakelijke) streven naar het terugdringen
van de kosten van sociale zekerheid en de overheveling van risico's van de sociale
naar de particuliere sector.
Maar in het ontbreken van een duidelijke visie op dit, voor de fundering van de
geschetste ontwikkeling zo vitale punt, schuilt een moeilijkheid: waar ligt de grens?
Men kan bij de uitbreiding en toepassing van de regresrechten moeilijk eenzijdig
het belang van de regresopbrengsten laten prevaleren. Het geld zal toch ergens
vandaan moeten komen. Het credo 'de schadeveroorzaker betaalt' wordt bovendien
gcmakkclijk een dekmantel voor een willekeurige uitbreiding van diens draagplicht.
Dit laatste is, naar zal worden gezien, niet denkbeeidig; in de bruto-netto discussie
bijvoorbeeld pleegt dat beginsel te worden aangevoerd als argument voor een
uithreidinß van het regres die haaks Staat op het gekozen wettelijke kader.

2.4 I'roblccmstclling en opzet

Ondanks het gebrek aan een duidelijke visie heeft dit beleid in de 'paarse' rege-
ringsperiode in sncl tempo geleid tot een uitbreiding van de wettelijke regresrechten.
Dat roept matencelrcchtelijke vragen op naar de rol die het aansprakelijkheidsrecht
daarbij speelt en kän speien. In de eerstvolgende hoofdstukken zal na een körte
introduetie worden ingegaan op de juridische consequenties van het gekozen beleid:
hoe ver kan en mag de wetgever gaan bij het aanwenden van het aansprakelijk-
heidsrecht voor het gekozen beleid? Opmerking verdient daarbij dat deze Studie
niet empirisch was. De bedoeling is ook metf om tot een definitieve eindwaardering
van het regres te komen, zo dat al mogelijk en haalbaar zou zijn, maar om uitgaan-
de van de beleidskeuze van het kabinet (het bevorderen van regres) de consequen-
ties daarvan te beoordclen voor het matenele recht.
Hoc dit aan te pakken? In hoofdstuk 3 volgt een bespreking van de situatie die
aan alle regresrechten ten grondslag ligt: de samenloop van verschillende vergoe-
dingssystemen. Indien de schade van de benadeelde al door verzekeraars of werkge-
vers wordt vergoed, is de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar) in zoverre
van zijn vergoedingsplicht bevrijd. Het regres zorgt ervoor dat de uiteindelijke
draagplicht met betrekking tot de schade dan toch weer bij hem komt te liggen.

5$ TK 1994-95. 24 168. nr. 3 (MvT). p 21 .
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In hoofdstuk4 wordt nagegaan voor welke van die gevallen wettelijke regresbepa-
lingen gelden. Dat gebeurt in de vorm van körte besprekingen van de regrcsbepalin-
gen afzonderlijk en van de situaties waann net regres (nog) ontbreekt. In het tvveede
deel van het hoofdstuk zal een a/gem<wi jundisch kader voor deze regelingen
worden geschetst: wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken en voorwaarden?
In hoofdstuk 5 wordt de hiervoor genoemde ontwikkeling van de regresregelingen
in kaart gebracht, en de discussie over de functies van het regres die dit teweeg
bracht. Die discussie betreft hoofdzakelijk aspecten zoals de regresopbrengsten,
kosten en het effect daarvan op de premies, kortom: ze 'dekt' alleen de finaneie'lc
en praktische kant van (uitbreiding van) het regres. Haar mecr intrinsickc functic,
haar doelstelling, krijgt nog onvoldoende aandacht. Daarover gaat hoofdstuk 6.

Met deze theoretische en rechtspolitieke 'bagage' gaan wc het tweede dcel van
het boek in. Een aantal bijzondere factoren bemoeihjkt de rechtspositie van de
regresnemer in het algemeen vergeleken met die van de benadeclde. De wetgever
heeft daaraan bij zijn keuze voor het regres vrijwel geen aandacht bestccd. Hier
kan alvast een impressie worden gegeven van hetgeen waaraan dan moet worden
gedacht. Er zijn:

Op grond van de Tijdelijke regeling verhaalsrechten (art. 6:197 BW)
en jurisprudence van de Hoge Raad geldt een deel van het aansprakelijk-
heidsrecht niet voor regresnemers. De commentaren in de literatuur zijn
over deze differentiatie tussen regresnemer en benadcelde overwegend
kritisch. In hoofdstuk 7 volgt hiervan een bespreking, en wordt tevens
gewezen op rechtsregels waarvoor differentiatie juist wel (of: beter) op
zijn plaats is.

Ook voor het bepalen van de omvang van het regres moet aansluiting
worden gezocht bij het aansprakelijkheidsrecht; dit komt eveneens in
hoofdstuk 7 en voorts in hoofdstuk 8 aan de orde. Met name het zoge-
naamde civiele plafond vraagt in dit verband aandacht, onduidelijkhcid
daarover maakt de grenzen van het regresrecht onzeker, hetgeen onwense-
lijk lijkt voor de praktijk en met het oog op een goede rechtsontwikke-
ling. In hoofdstuk 9 zal worden nagegaan hoe chvmge«*/ de grenzen zijn
van de wettelijke regresbepalingen. Kunnen die grenzen door onderlinge
partijafspraken of onrechtmatige daadsacties opzij worden gezet?

//' </e u//voer»/ig
Hoewel het centrale punt van aandacht ligt bij de consequenties van de
genoemde ontwikkeling voor het matenele recht, het aansprakelijkheids-
recht, kan dit moeilijk zonder aandacht te besteden aan de uitvoering
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van het regres. Dat gebeurt dan ook in de eerste plaats geintegreerd, bij
de bespreking van de genoemde deelonderwerpen. Een algemene bespre-
king volgt in hoofdstuk 9. Nagegaan wordt in hoeverre de benadeelde
nadeel kan en mag ondervinden van het regres, hoe de uitvoering in de
praktijk plaatsvindt en of er - buiten de grenzen van de wettelijke regres-
rechten - ruimte is voor andere acties tegen de schadeveroorzaker (op
basis van diens aansprakelijkheid voor het schadevoorval).

Naast de genoemde punten zijn er uiteraard fz«/ver,)_/e/te///fe verschillen tussen
regresacties en de actie van de benadeelde. Wellicht zijn regresnemers beter in
staat tot het voeren van langdunge procedures, maar ook eerder dan de benadeelde
bereid tot schikken. Hun belang bij het inroepen van de aansprakelijkheid van
de schadeveroorzaker is (in beginsel) zuiver financieel en dat zal bepalend zijn
voor hun beleid bij het voeren van procedures.

2.5 Doel van deze studie

Deze studie gaat, zo is na het voorgaande duidelijk, over de gevolgen van de uit-
breiding van het regres, die het kabinet met het credo 'de schadeveroorzaker betaalt'
propageert, voor het aansprakelijkheidsrecht. De centrale probleemstelling heeft
bctrekking op de mate waarin particuliere en sociale verzekeraars, werkgevers
en andere regresnemers het aansprakelijkheidsrecht kunnen aanwenden, en behoren
te kunnen aanwenden voor het 'terugvorderen' van door hen verschuldigde bedra-
gen. Zij laat zieh als volgt samenvatten:

/w Aoeverre Aie<fc/t <fe rege/s en 5)«/e/nal/VA; van Ae/ aattspraAe/z/A/ieufcrec/i/ fen
<fe </aaraan /en gro«</s/og //ggen</e </ogwa//f^ /-u/m/e voor </e /oe/?a.Mmg ervan
rfoor
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Ill Verhouding schadeveroorzaker - benadeelde:
schadeveroorzaker bevrijd

waarin o*e 6e«ai/eeWe naart zy/i
Aeriwge/i o/j/va«g/ va/i </er</e/i. Ko/gf/w a"e rfgt'/.v van /ie/ aan.vpraÄe///A7jt7a'.Yri'c7»r

'vryu/Y'. De öe/a/enJe dm/e Aee/r, op z(//i ftewr/, regres voor Je </oor
Aem Ae/aa/Je AeJragen en a/i gevo/g acjarva« Aow/ </e </ruajj/7//'c7i/ mef /)t'/rf/cA/«g
/o/ ö*eicAa</e u/7eiWe///ü: /ocTi weer6// Jeic/wrfeveroorraAer/e rM.s7e/j. D/7 /»oo/i/-
i/M/t gaa/ over aV/ verfre^u«/ voor </e we//e///Ae regresrecTi/e/i. Mögegaun M'or<//
voor we//re6e/a//wge/i fen op we/AegronüV ü"e Aenaa'ee/ö'e r//n rt'cA/ op .vc7i«</ever-
goet/i/ig ver/ies/. /n ne/ vo/gen^e /loo/i/i/wA' uorJ/ m Aaarf geArac/i/ voor we/Ae
van a7e geva//en regresrege/Zngen ge/</en.

3.1 E6n schadevoorval, twee aanspraken

i. /. / /la/j^raaA- op a"e jcnaa"everoorzuAer

Aan de onderhavige regresrechten ligt de situatie ten grondslag dat de benadeelde
in het aansprakelijkheidsrecht een vordering tot schadevergoeding heeft, maar zijn
schade al door derden wordt vergoed. Met de term aansprakelijkheidsrecht wordt
het geheel van wettelijke regeis bedoeld, die degene aan wie de oorzaaA van de
schade rechtens wordt toegerekend tot schadevergoeding verplichten." Denk
aan het onrechtmatige daadsrecht, het wettelijke deel van het contractenrecht (met
name art. 6:74 BW) en titel 6.4 BW (zaakwaameming, onverschuldigde betaling
en ongerechtvaardigde verrijking). Daamaast zijn er bijzondere wetsbepalingen
die tot het aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gerekend, zoalsart. 185 WVW.
Al deze gronden voor aansprakelijkheid hebben gemeen dat de aansprakelijkc cen
verwijt treft met betrekking tot de oorzaak van de schade. Hij is .vc/raa'everoorzaAw,
dat wil zeggen veroorzaker volgens de normen van het aansprakelijkheidsrecht
(normen van verwijtbaarheid), en op die grond schadevergoeding verschuldigd.

5« Zie reeds paragraaf 1.4.1.
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5./.2

De centrale situatie is deze, dat de benadeelde voor zijn schade al vergoeding heeft
ontvangen van derden, buiten het aansprakelijkheidsrecht om. Met name valt daarbij
te denken aan uitkeringen uit particuliere of sociale verzekering. Verzekeringen
moeten de zekerheid bieden dat bij een onzeker schadevoorval een uitkering of
voorziening plaatsvindt.'" Ze doen dat, vergeleken met het aansprakelijkheidsrecht,
onder relatief eenvoudige randvoorwaarden." Zo is de precieze toedracht van
de schadeveroorzakende gebeurtenis voor het recht op de uitkering veelal niet
van belang," en zijn er, mede daardoor, betere mogelijkheden om alvast een
voorschot te krijgen als de schade nog niet precies vaststaat.*' Snelle en relatief
eenvoudige schadeopvang(of het vooruitzicht daarop) kan de benadeelde wellicht
ook verdere psychische of financiele schade besparen. Denk aan het recht op
loondoorbetaling, de voorziening in revalidatietherapie door de werkgever, uitvaart-
en nabestaandenverzekeringen enzovoort. Met een beroep op zijn verzekeraar kan
de benadeelde zieh de kosten, tijd en energie en de emoties en onzekerheid van
een beroep op het aansprakelijkheidsrecht besparen.

Dat de benadeelde met betrekking tot zijn schade tevens een beroep kan doen
op het aansprakelijkheidsrecht staat dan ook veelal niet aan het ontstaan en geldend
maken van zijn aanspraken op derden in de weg. Zonder uitdrukkelijk polisbeding
kunncn particuliere verzekeraars zieh niet ineens aan hun uitkeringsplicht onttrekken
als blijkt dat 66k de schadeveroorzaker voor de schade tot vergoeding is gehou-
den.** Dat geldt ook voor anderen die wettelijk of contractueel jegens de benadeel-
de gehouden zijn tot het doen van een uitkering. Voor de Staat in zijn hoedanigheid
als ambtenarenwerkgever bijvoorbeeld en voor sociale verzekeraars en 'gewone'
werkgevcrs (die verplicht loon doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid) zijn bedingen
tot vrij waring zelfs nietig." De aanspraken daarop gaan dus niet ineens verloren

<>o Vgl de algemene definitie van l.evcnbach bij Kösler (1971), p. 101.
ol llartlicf (1997). p. 28 c.v. I)c bescherming die verzekeringen bieden is veelal beperkl, en ook kan het geldend

maken crvan voor ile hcnadeelde onder omstandigheden weinig aantrekketijk zijn, bijvoorbeeld omdal hij daarvan
premienadccl ondervindt.

e: Vgl Van I)am(l993), p. 162; Atiyah (1997). p. l20en 151. Het is dan pas bij de weigering tot betalingdat
dc precieze toedracht relevant is. Stel- en bcwijsplicht rüsten op de verzekeraar. HR 22 September 2000. ATBÄ
(2001), p. 47 (Engelhard).

6) Dat necrm niet weg, dat ook het inroepen van deze eigen particuliere en sociale verzekeringen voor de benadeelde
nadvlcn kent Schadevcr/ckeraars werden nicer recent aangc/et lot het verbeteren van de uitvoenng als gevolg
van de commotie over het vcrmcende traincren van de uitkcnng. M?C WIJ/IOWJ6W 5 Oktober 2001 en TK 2001 -
02, nr 134 (Anlwoord op kamen ragen). Voor de sociale verzekeringen probeert de regenng al jaren om de
uitvoenng clTiciinter tc maken, zic o.a. de "Notitie inzake schadevergoedingsmogeiijkheden bij overschrijding
van beslistcrmijncn op grond van dc sociale verzekenngswetten". EK 2000-01. 27 248, nr 123e. p. 3.

64 1 edeboer(l927), p 11 (met verwijzingen naarjurisprudentie); Hosier (1971), p. 116; Mulder(1988), p. 5 e.V.;
Van lloom & Storm (1995), p. 149; en Van Boom (2000a), p. 18. Meer algemeen ook Bloembergen (1965),
nr. UK).

tJ HR 15 febnari 193$, At/ 193$. 417 nt EMM (WÄTo/nioan) . Voor bevnjding is alleen plaats voorzover
de wet dat bcpaalt. vgl Koster (1971). p. 105. Hage(l935), p. 135 spreekt van de regel dat de aanspraken
uit sociale ver/ekenngswetten noon vermindenng ondergaan*.
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door het enkele gegeven dat de benadeelde ook jegens de schadeveroorzaker aan-
spraak heeft op schadevergoeding.

Ook in het aansprakelijkheidsrecht is het uitgangspunt dat de benadeelde niet a
pnon zijn recht op schadevergoeding verliest als blijkt dat h\j andere mogelijkhedcn
heeft tot vergoeding. Het vordenngsrecht jegens de schadeveroorzaker heeft gecn
subsidiairkarakter. Dat laat zieh verklaren door de essentie van wettelijke aanspra-
kelijkheid: de nadelige consequenties van het ongeval mocten binnen het kader
dat de wet daarvoor biedt voor rekening komen van degene die daarvan een verwijt
treft.** Daarbij past dat de schadeveroorzaker zieh jegens de benadeelde nict auto-
matisch kan bevrijden door hem naar andere schuldenaren te verwijzen."
Rechtens ontstaat dan een samenloop van aanspraken: dc benadeelde heeft naar
aanleiding van het schadevoorval een aanspraak op de schadcveroor/aker en een
aanspraak op derden. Dat vTaagt zowel voor het aansprakelijkheidsrecht als voor
de samenlopende vergoedingssystemen om een bijzonderc regclmg: bcslist moet
worden of hij beide aanspraken mag cumuleren.

5./.5 7We aa/upraAe/t/ we/)te goaf vöör?

Hoe regelt het aansprakelijkheidsrecht de situatie waarin het schadevoorval de
benadeelde ook al aanspraak geeft op prestaties (betalingen, verstrekkingen) van
derden, zoals particuliere of sociale verzekeraars of zijn werkgever (denk voorts
bijvoorbeeld aan betalingen die hij ontvangt van naasten of van fondsen)? Het
uitgangspunt is dat de benadeelde vnj is om zelf te bepalen wie hij aansprcekt
tot betaling.** Dat lijkt ook redelijk. Hij moet financiele steun uit andere vergoe-
dingssystemen niet opgedrongen krijgen en moet in staat zijn dc door hem gewenste
(en betaalde) mate van bescherming zelf te bepalen. Kiest hij voor schadevergoe-
ding längs de weg van het aansprakelijkheidsrecht, en komt hem die keuzc inder-
daad toe, dan is daarmee voor dit boek 'dc kous af. De schadeveroorzaker moet
de schade dan voor zijn rekening nemen. Hij kan de schade, of zelfs maar een
deel van de schade, niet op zijn beurt afwentelen op de genoemde derden. De
draagplicht berust in het wettelijke systeem dan uiteindelijk bij de schadeveroor-
zaker, degene die het verwijt treft van het o/itt/aa/t van de schade. De gedragsnor-
men van het aansprakelijkheidsrecht hebben kortom ook bij samenloop met andere
vergoedingssystemen het laatste woord. Die normen, en niet de samenlopende

In hoofdstuk 6 zal ik verder hierop ingaan.
HR 23 april 1976, JV/ 1976, 451 nl. GJS (Franflica/ier/w»er); J c W f t w g o a / m g , an. 107 (Boll), aant. 10;
Bloembergen (1965), nr 100: Köster (1971). p 96;en Frick (1985), p I, MukJer(l988). p. 11; Bolt(l989a),
p. 37.

Vgl. Ledeboer (1927), p 11 (met verwijzmgen naar jimsprudentie); Bloembergen (1965), nr 100; Koiler (1971),
p 116; Kottenhagen-Edze$(l993), p. 305, Van Boom & Storm (1995), p. 149 en Van Boom (2000a), p 18.
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vergoedingssystemen, bepalen bij wie de draagplicht met betrekking tot de schade
uiteindelijk behoort te rüsten.*'
In het particuliere en het sociale verzekeringsrecht en het arbeidsrecht gelden echter
bijzondere regelingen voor samenloop met het aansprakelijkheidsrecht, waarvan
sommige de benadeelde wel kunnen beperken in zijn keuze. Het gaat om contrac-
tuele of wettelijke (civielrechtelijke) regels waarin bepaald wordt of al dan niet
aan degene die een beroep kan doen op het aansprakelijkheidsrecht aanspraak op
een uitkering wordt geboden. Die regels lijken in het algemeen het uitgangspunt
te delen dat dubbele schadevergoeding bij de benadeelde moet worden voorkomen.
Schade kan en moet, zo lijkt het, slechts eenmaal worden vergoed. In het schadever-
zekeringsrecht geldt daartoe het zogenaamde indemniteitsbeginsel: het schadever-
goedingskarakter van de verzekenng Staat eraan in de weg dat wordt uitgekeerd
voor schade die bijvoorbeeld al via het aansprakelijkheidsrecht is vergoed. De
benadeelde mag door de vcrzekeringsuitkering niet in een duidelijk voordeligere
positie geraken.™ Dubbele vergoeding van de benadeelde zou met sporen met
dc wijze waarop art. 246 WvK/art. 7.17.2.1 BW worden uitgelegd." Ook in het
sociale recht heerst de visie dat dubbele vergoeding, eerst via het aansprakelijk-
heidsrecht en dan via de sociale verzekenng of omgekeerd, onwenselijk is. In de
Memorie van Toelichting bij de WAO merkt minister Veldkamp daarover op:

'Inlusscn dient de getroffene uitcraard niet längs twcccrlci weg, tewcten viadcrcgclcn van het burger-

lijk recht en via dc voorgestcldc arbcidsongcschikthcidsvcrzckcring schadevergoeding tc ontvangen.

Nu is het niet uitgcslotcn, dat de rechter in het algemeen bij dc vaststelling van de schadevergoeding,

waarop dc vcr/ckcrdc naar burgcrlijk recht aanspraak kan maken ter zakc van zijn arbeidsongeschiktheid,

ook zondcr nadcre voorziening, rekening zal houden met dc aanspraken die de betrokkene krachtens

de voorgestcldc wet hecft. Zeker is dit cvenwel niet. Daarom is dit in het wetsontwerp [van de WAO,

EEJ necrgelcgd in artikcl 89.'"

De gedachte bij de minister is dat indien de benadeelde een aanspraak heeft op
een WAO-uitkering, daarbij niet ook nog eens plaats kan zijn voor schadevergoe-
ding via het aansprakelijkheidsrecht. Voor alle ' verplichte' aanspraken uit sociale
verzekering en het arbeidsrecht gelden daarom bijzondere voorrangsregelingen:"
het bedrag van de aanspraak komt in mindering op de door de schadeveroorzaker
verschuldigde schadevergoeding, ongeacht of de aanspraak feitelijk al tot betaling

6» Asser-Hartkamp 4-1, nr 446; Bloembergen (1965). nr. 101; Boh (1989a). p. 37 Binnen het aansprakelijkheidsrecht
zelf ?ijn cr vervolgens nog vordere, meer verfi jnde moijelijkheden van real local le van de schade, via het interne
regies lussen mcdeaansprakclijkcn (art. 6:102 BW juncto art. 6:7 e.v. BW)

70 Aldus art 7.17.2.24. cerste volzin BW.
71 Dat laatste luidtr 'Schadcvcrrekenng is de verzekenng streikende tot vergoeding van vermogensschade die

de verTckcnie rou kunnen lijden" I -it het schadevergocdingskarakter wordt afgeleid dat voor het vergoeden
van uit andere hootde gecompenseerde schade geen plaats is. Vgl. Krcroer (1988). p. 20.

72 TK 1962-6.V 7171. nr. 3 (MvTV p. 20.
7) Zicnaastart. 89 WAO. onder meer art 52 Ziektewet. art 83a Ziekenfondswet. an. 13 AWBZ en art 60 ANW.

Voor de uitkenngcn krachtens dc ambicnarenreglcmenten onthreekt een uitdrukkelijke bcpaling van verplichte
voordeelstoerckening. maar is de regeling nict anders.
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is gekomen (zie onder meer art. 89 WAO). Vanuit het gekozen uitgangspunt dat
dubbele vergoeding onwensehjk is ligt dat het meest voor de hand. Sociale verzeke-
ringen bieden relatief meer zekerheid dat het ook daadwerkelijk tot vergoeding
zal komen, de randvoorwaarden zijn er minder streng dan in het aansprakehjkheids-
recht.'* Het zou ook tot relatief meer administrative omhaal leiden als de bena-
deelde de vrije keuze zou hebben. Van Boom wijst daarop:" voor het ontstaan
van het recht op een sociale uitkenng of op loondoorbetaling zou dan in u//e
gevallen eerst moeten worden nagegaan of er daamaast ruimte is voor aansprakelijk-
heid (hetgeen tot rechtsonzekerheid zou leiden en het proces van vergoeding voor
uitkeringsgerechtigden zou kunnen vertragen). De consequentie van de voorrangsre-
gelingen is dat benadeelde als het ware wordt genoodzaakt tot het geldend maken
van de aanspraken op loon en een sociale uitkenng.

Alicen voor fondscn geldt vaak het omgckccrdc die zijn dan pas tot vergoeding gehouden tndicn
andere wegen zoals het aansprakelijkheidsrecht zijn afgcslotcn. Ze hebben een subsidiair karaktcr."
De invulling daarvan loopt uiteen. Het Schadcfonds Gcwcldsmisdnjven koml al tot bctaling als van
de benadeelde redclijkcrwijs nict kan worden gcvcrgd dat hij dc schadcvcroor/akcr aansprcckl tot
vergoeding. Als men naar inschatting van het fonds een rcele aanspraak heeft op dc schadcvcroor/ukcr,
wordt ook wel gewerkt met voorschotconstructics Het fonds hecft dan recht op terugvordenng. Ook
vnjwilligc betalcrs, zoals familielcdcn van de benadeelde, zijn uitcraard vnj om tc bcpalcn of /c nog
willen bctalcn als blijkt dat de benadeelde ook een berocp kan docn up tict aansprakelijkheidsrecht.

Maar wat zijn de consequenties van het geldend maken van de aanspraken op
deze derden voor de vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker? Hoe is de samen-
loopregeling als de benadeelde een beroep doet op het aansprakelijkheidsrecht
voor schade waarvoor hij al betalingen van derden heeft (of: nog gaat) ontvangen?

3.2 Samenloopregeling van het aansprakelijkheidsrecht

3.2. /

Wat is rechtens indien de benadeelde zijn recht op schadevergoeding van het
aansprakelijkheidsrecht inroept naar aanleiding van een schadevoorval waarvoor
hij tevens betalingen ontvangt buiten het aansprakelijkheidsrecht om, zoals uit
particuliere of sociale verzekering of van de werkgever? De samenloopregeling
is een van de meest complexe onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht. Een

7« Vgl Hanlief (1997), p. 28-29.
73 Van Boom (2000a). p. 25.
76 Met Waarborgfonds Motorverkeer heeft zclfs een speciale afdelmg fraud« let bettrijding van het risico van

het opzettelijk ondemiijnen van het tubsidiaiic karaktcr van het fonds
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dogmatisch kader kan helpen om daarbij het overzicht te houden. Er zijn globaal
drie mogelijkheden om deze gevallen van samenloop in het recht te regelen."
In het eerste model (cumulatie) heeft de benadeelde de vrijheid om zijn recht op
schadevergoeding van de schadeveroorzaker onverminderd met zijn aanspraken
jegens derden te cumuleren, ook al hebben die betrekking op hetzelfde schade-
voorval. Een voorbeeld hiervan is de regel dat de benadeelde bij letselschade in
beginsel zijn recht op schadevergoeding behoudt naast uitkeringen uit zogenaamde
particuliere sommenverzekeringen. Het tweede model (bevrijding) houdt in dat
de betalingen in mindering komen op de schadevergoeding en de schadeveroorzaker
daardoor <fe//m//e/" is bevrijd van zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de
schade. Een van de weinige voorbeelden daarvan is het geval waarin samenloop
ontstaat tussen het aansprakelijkheidsrecht en de voorzieningen ingevolge de Wet
voorzieningen gehandicapten. De gehandicapte verliest zijn recht op schadevergoe-
ding jegens de schadeveroorzaker, voorzover de gemeente al betaalt voor de aanpas-
sing van zijn woning. Door deze gemeentelijke voorzieningen is de schadeveroorza-
ker dus definitief van zijn aansprakelijkheid voor de schade bevrijd.™
Het derde model (interne draagplicht) verschilt in zoverre van het tweede, dat
de derden die naar aanleiding van het schadevoorval gehouden waren tot betaling,
daarvoor verhaal kunnen zoeken bij de schadeveroorzaker. De uiteindelijke draag-
plicht met betrekking tot de schade rust dan toch weer bij hem, op grond van zijn
aansprakelijkheid voor de schade. Dat resultaat zou men kunnen bereiken door
deze derden een normale, rechtstreekse vordering tot schadevergoeding toe te staan
jegens dc schadeveroorzaker," maar dat heeft zoals nog zal worden gezien nade-
lcn.*° Een meer voorkomende manier waarop de uiteindelijke draagplicht toch
wecr bij de schadeveroorzaker kan worden gelegd zijn de wettelijke regresrechten,
die in dit bock ccntraal staan.

Ook in andere rechtsstelsels worden dit de standaardregelingen genoemd voor
de samenloop tussen de vordering tot schadevergoeding en betalingen uit andere
vergoedingssystemen. Frick wijst tevens op de rechtspolitieke dimensie die in elk
van die regelingen besloten ligt:

77 Zic Kostcr (1971), p. 10S; vgl. ook Hartlief (1997), p. 30 waar nog een vierde model word! genoemd. namelijk
dal waarin net aansprakclijkheidsrcchl is uitgcschakeki en vergoeding dus plaatsvindt via concurrente vergoedings-
systemen Nu het mij gaal het om modcllcn voor «imtfn/oop van de aanspraken van het aansprakelijkheidsrecht
« I f met aanspraken daarbuitcn kan dit vierde model blijven rüsten.

71 De WGV is een van de wcinige relevante socialc zekerheidswetten die vooralsnog geen wettclijk regresrecht
kent.

79 fluihvi het aansprakelijkheidsrecht kunnen enigszins vergelijkbarc maatregelen worden getroffen Van Bloembergen
(1970). p. 74 c.v. komt de suggestie \an ecu loeslag op de accijtucn ten laste \-an hel collectief schadeveroorzakers
waarvan dcaansprakelijke deel uitmaakt. De opbrengsten zouden volgensdit voorstel tengoede kunnen komen
aan dc > er/ekenngskas

«o Zie daarovcr paragraaf 9.4.
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'Das Zusammentreffen von Versicherungs- und Ersatzanspruch in der Person des Versicherungsnehmers

begründet aber dennoch Rechtsbeziehungen zu isehen den beteiligten Personen. Es stellt sich nämlich

bei funktionaler Betrachtungsweise das /vwMt-m </er gererAie/i I «.rrvi/ii/tg i/er /^u/cn unter Versiche-

rungsnehmer, Versicherer unddntthaftendcm Schädiger Eine Lösung bietet sich in dreifacher Hinsicht

an. Man kann beide Ansprüche dem geschädigten Versicherungsnehmer belassen, sie in seiner Person

häufen und kommt so /um Kumulationsprinzip Der Ersatzanspruch kann aber auch im Wege der

Regresslösung dem Versicherer zugewesen werden. Ferner ist denkbar, die Leistung aus dem Versiche-

rungsvertrag auf den schaden im Wege der Vortcilsausgleichung zugunsten des Schädigers anzurech-

nen.'"

In het navolgende zal worden gezien welke regeis de samcnloopregeling van het
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht biedt voor het maken van die keuze. Kerst
zal het wettelijke kader daarvoor globaal in kaart worden gebracht (paragraaf 3.2.2
en 3.2.3), daama volgt een bespreking van de samcnloopregeling voor verschillende
soorten betalingen afzonderlijk (paragraaf 3.3). De rationes en rechtspoliticke doel-
einden die hieraan ten grondslag liggen vragen daarbij nog afzonderlijk aandacht
(paragraaf 3.3.7).

i.2.2 Fes/iging- ew owvang/ase

De vraag naar de invloed van vergoedingen of andere betalingen die de benadeelde
al van derden heeft of gaat ontvangen komt pas aan de orde, /uu/al* de aanspra-
kelijkheid eenmaal vaststaat. In het Burgerlijk Wetboek wordt onderscheiden tussen
de fase waarin wordt nagegaan of aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid
is voldaan (vestigingsfase) en die waann het bedrag van de schadevergoeding die
de schadeveroorzaker verschuldigd is wordt vastgesteld (omvangfase)." Pas in
de omvangfase ontstaat de vraag of de benadeelde ook rceds vergoedingcn of
verstrekkingen heeft ontvangen of nog zal ontvangen van derden.
De omvangfase wordt beheerst door de regeis van afdeling 6.1.10 BW (Wc/fe/Z/fe
ver/?/icA///!g/o/ sc/»a<fevergoed/>jg). Het uitgangspunt van afdeling 6.1.10 BW is,
dat de schadeveroorzaker of diens WA-verzekeraar de benadeelde zoveel mogelijk
in de toestand moet brengen waarin de benadeelde zonder het schadevoorval zou
hebben verkeerd." Daarvoor moet een vergelijking worden gemaakt tussen de

• i Frick (1985), p 2 (cursief tocgevoegd, EE); 20ook Fredericq (1971), p 5-6 en Fleming (1970), p. 3 en Fleming
(1985), p. 129: 'There are three possibilities: one is to permit the plaintiff to 'double recover', the second ii
to reduce his award, the third is to compel the lorifeasor 10 reimburse the other source '

«2 PC«, p. 331; Asser-Harlkamp 4-1, nr. 404 e.V.; Spier ea. (2000), nr. 197 (Hartlief); Wocmbergcn & Lindcnhergh
(2001), p. 30. Bekend is dat dil onderscheid in de pcakiijk en soms ook bij de rechtsrcgels zelf zo scherp niet
is, denk aan causalitciukwesties, de regeling voor de vergoeding van shockschade en dc 100%-regel op net
gebied van verkeeruansprakclijkheid. Ook afdeling 6.1.10 BW is niet steeds consequent: zo heeft art 6 9 9
BW (allematieve causaliteit) betrekking op causaliteitsproblematiek van de vestigingsfase.

•J In de Toelichting Meijere wordl niel uitgesloten dat afdeling 6 I 10 BW een ruimer bercik wordt gegeven, du»
voor verbimenissen tot schadevergoeding die op een andere grand bcrust dan (civielrechlelijkc) wettelijke aanspra-
kelukheid. Voor de contractuele schadevergoeding geldt ZIJ echter met van rechtswege, AY/ 6. p 331 Ook past
temghoudendheid bij de vraag naar de toepasselijkheid ervan bij verplichtmgen lot tchadevergoeding die nun
grondslag vinden in het bestuursrecht, /nv (5, p. 1262.
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werkelijke toestand van de benadeelde en de (hypothetische) toestand zonder het
schadevoorval.** Indien blijkt dat de benadeelde van het letsel of overlijden schade
ondervindt, dan dient vervolgens te worden nagegaan in hoeverre die volgens de
regels van afdeling 6.1.10 BW verhaalbaar is. Als de vergelijking uitwijst dat het
schadevoorval daarnaast ook voordeel voor de benadeelde heeft opgeleverd, dan
kan dit voordeel onder omstandigheden in mindenng worden gebracht op de door
de schadeveroorzaker verschuldigde schadevergoeding. Dat geldt zowel voor reeds
genoten voordeel als voor toekomstigeaanspraken." Dat voordeel hoeft overigens
niet noodzakelijk te bestaan uit betalingen of verstrekkingen die de benadeelde
ontvangt van derden, zoals verzekeringsuitkeringen. Ook ander voordeel kan op
het bcdrag van de schadevergoeding in mindenng worden gebracht, denk aan be-
spaarde kosten of fiscaal voordeel.
In de gevallen waarin de schade door de betalingen of verstrekkingen van derden
geacht kan worden te zijn vergoed, is de schadeveroorzaker jegens de benadeelde
bevrijd. In zoverre is de schade van de benadeelde 'goedgemaakt', zo is de gedach-
te, en voor een dubbel goedmaken van de schade is (ook) in het aansprakelijkheids-
recht gecn plaats. De kosten van het ongeval zijn hiermee (uiteraard) me/ mi/«<fer
geworden, ze zijn alleen overgegaan op de betalende derden (particuliere of sociale
verzekeraars, werkgevers, naasten, fondsen)."" Zonder nadere regeling bepaalt
het toeval dan:

'to what extent, if al all, "risk communities" other than that represented by the lortfeasor are to participa-
te in bearing the loss. If, for example, the tortfeasor's liability were to be reduced by the amount of
Social Security benefits accruing to the victim (...) its effect is that the general community shoulders
part of the loss, relieving pro tanto the specific risk-creating activity (motoring, manufacturing, etc.).'"

Regresbepalingen zorgen ervoor dat de uiteindelijke draagplicht met betrekking
tot de schade alsnog bij de schadeveroorzaker (diens WA-verzekeraar) komt te
rüsten. Diezelfde functie vervult ook het vorderingsrecht van art. 6:107 BW. Dit
laatstc is strikt genomen geen regresrecht, maar het lijkt daar wel op. Het regelt
dat niet alleen de pnmair benadeelde (de gekwetste), maar öök degene die kosten
maakt ten behoeve van het herstel van de benadeelde recht heeft op schadevergoe-
ding van de schadeveroorzaker. Denk aan familieleden die de verpleging en verzor-
ging van de primair benadeelde op zieh nemen en die daarvan schade ondervin-
den."* Het vorderingsrecht van art. 6:107 BW heeft echter maar een beperkt gel-
dingsbereik. Zo vallen werkgevers die bij arbeidsongeschiktheid loon doorbetalen

«4 Vgl. Mlocmhergen (1965), nr. 11 e.v. en Bloctnbergen & Lindcnbergh (2001). nr lOen 14 Ik gebruik beweist
nirt de term irrmojfen.tioestand omdat de vergelijking bij votderingen lot vergoeding van inrmalenele schade
niet wcwnlijk anders lijkt ?ij het dat dc waardering dan natuurlijk sieche bij (ruwe) henadering kan plaatsvinden.

8.i Vgl. /nv 6. p 1289 en Van Boom (2(XKVJ). p. 24.
»ft Vgl. Aliyah (1997). p 69 en Posner (1986). p. 186.
»•> Fleming (l^ftftrt). p 167
«8 Art 6 107 BW junclo an. 6:162 BW. Vgl naar oud recht HR 28 mei 1999. AV 1999. S64 nl

£o*w/£V JW«),
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erbuiten. alsmede alle betalmgen van particuliere en sociale verzekeraars. Daarvoor
gelden wettelijke regresregelingen.

3.2.3

Hiermee is de wettelijke systematiek van de samenloopregeling kort in kaart ge-
bracht. Schematisch laat de regeling zieh als volgt weergeven:

De benadeelde verliest door betalmgen van derden jegens de schadever-
oorzaker het recht op schadevergoeding, waarbij

deze derden in een aantal van die gevallen jegens de schadeveroorzaker
recht hebben op regres (of op schadevergoeding ingevolge art. 6:107
BW).

In de navolgende paragrafen zal dit samenspei van rcgels uitvoenger worden bc-
sproken en geanalyseerd. Nu eerst zal worden nagegaan onder welke omstandighe-
den de schadeveroorzaker door betalmgen van derden van zijn vergoedingsplicht
jegens de benadeelde is bevnjd.*''

3.3 Schadeveroorzaker bevrijd door betalingen van derden

3.3.7 Twee

Het vertrekpunt voor het regres ligt bij betalingen van derden die tot gevolg hebben
dat de schadeveroorzaker jegens de benadeelde van zijn verplichting tot schadever-
goeding is bevrijd. Maar wanneer is hiervan nu precies sprake? Hoe moet worden
beoordeeld of betalingen van derden aan het recht op schadevergoeding van de
benadeelde in de weg staan?
Afdeling 6.1.10 BW geeft daarvoor twee algemene gronden. Betalingen van derden
die tot gevolg hebben dat de benadeelde de nadelige consequenties van het letsel
of het overlijden niet of minder voelt in zijn eigen vermögen worden, al dan niet
expliciet, verdisconteerd in het schadeoordeel (zie art. 6:97 BW). Bij zulke betalin-
gen, denk aan loondoorbetaling, is de schade verplaatst naar derden (ver/j/aa/.v/e
sc/ia<fe) en heeft de (primair) benadeelde reeds om die reden geen recht op schade-
vergoeding. Als de benadeelde wel zelf schade heeft (zoals schulden, denk aan
doktersrekeningen die op zijn naam staan), maar die schade 66k aanlciding geeft
tot betalingen van derden of ander voordeel, dan geldt de regeling van voordeels-
toerekening (art. 6:100 BW). Het voordeel, bijvoorbeeld de verzekeringsuitkering,

In paragruf 3 4 komt het verband met de wettelijke regresrechten aan de orde.
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komt dan voorzover dat redelijk is in mindering op het bedrag van de schadever-
goeding.'"' Kortom: kosten die derden rechtstreeks maken ten behoeve van de
benadeelde moeten worden meegenomen in het proces van schadebegroting, ze
staan a priori aan het aannemen van .yc/ia<fe bij de benadeelde in de weg. Bij beta-
lingen die eenmaal ontstane schade 'goedmaken' dient de regeling van voordeelstoe-
rekening te worden toegepast.
De verleiding moet worden weerstaan om te redeneren dat voorzover voordeel
rechtens de schade 'opheft' reeds het vestigen van de aansprakelijkheid vastloopt.
I let hebben van 'schade' is weliswaar constitutief voor het vestigen van aansprake-
lijkheid,'" maar voor die fase van het proces van aansprakelijkstelling is niet
meer vereist dan e/fig/e/fe/z/A; wa<fee/, bijvoorbeeld letsel of zaaksbeschadiging.*"
Dat sprake is van vermogensnadeel of nadeel met een concrete geldwaarde is
däärvoor niet vereist. Dat laat zieh zo verklaren, dat de beoordeling of sprake is
van aansprakelijkheid, verwijtbaarheid, met behoort af te hangen van de - tamelijk
willckeurige - vermogensrechtelijke gevolgen die de benadeelde daarvan ondervindt.
Pas bij het vaststellen en begroten van de vergoedingsplicht van de schadeveroorza-
ker moet de schade in geld worden vertaald en wordt het letsel of overlijden ge-
waardeerd in de vorm van geldbedragen voor de concrete nadelige (materiele en
immaterie'le) gevolgen, zoals het bedrag van de ziekenhuisrekening of op geld
gewaardeerd leed. Bij dit systeem past dat het al vergoed zijn van de schade door
derden geen afbreuk doet aan de op de schadeveroorzaker rüstende aaw.s/?/'a)fce///ifc-
/ie/7/, maar alleen aan diens daaruit voortvloeiende vergoedingsplicht jegens de
benadeelde. Aansprakelijkheid ziet als rechtsoordeel primair op de verwijtbaarheid
van het gedrag; de gevolgen die het heeft in geldwaarde moeten nog zoveel moge-
lijk daarbuiten blijven.

Ook om fomiclc wctslcchnischc redenen is het bcter om het oordcel dat sprake is van aansprakelijkheid

nict tc latcn staan of vallcn met de prcciezc financielc consequcnties die het Ictsel of ander feitelijk

nudcel voor dc ciscr hecft. Met name bij subrogatic is het regresrecht afhankclijk van het recht op

schadcvcrgocding van dc benadeelde, cen recht dat dan, bij het ontbrcken van aansprakelijkheid, strikt

genomen nict zou bestaan." Ook in dit opzicht is het dus bcter om de invloed van betalingen van

40 Ondcr 'voordeel' in deze zin moMen rowel besparingen als de toename van vcrmogensbestanddelen of gevoelens
van welbevinden worden verstaan, vgl anders Bolt (1989a), p. S e.v. die haar definitie beperkt tot materieel
voordeel. Immateriell" schade kan. alle (rcchts)filosotlsche of psychologische nuances daargelaien, m>/ bestaan
in ilc vorm van verplaatstc schade in bovengenoemde zin Als derden die schade willen 'goedmaken' (bijvoorbeeld
door IT unmatericcl voordeel tegenover te stellen of door de bctalmg van een geldsom), dan kan dat slcchts
• ondcr omstandigheden - aanleiding zijn voor vragen van voordeelstoerekening. Vgl. HR 21 februari 1997,
Atf 1999, 145 nt. CMHB ( H r o n ^ / far»*)

91 Schul (1997), p. 30. (let ondcrschcid tussen de vestigings- en de omvangfase werd hiervoor al uiteengezet,
ptragreaf 3.2.2.

43 Asser-Hartkamp 4-1, nr. 409 (waar echter voor de omvangfase van ditzelfde schadebegrip wordt uitgegaan).
4j Maar vgl I.untz (1998), nt. 16, die dat probleem 'weg' schrijft door te stellen dat de regresvoidenng 'is predicated

on liability on the pan of the third party to the employee (= the victim] />u//or the particular bar. i.e. there
must be someone who would be a tonfeasor vis-i-vis the employee if the employee had sued instead of accepting
the benefits.'
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derden pas in de omvangfase mce te wegen, nadat de aanspnüvclijkhcid van de schadevcroonuiker
eenmaal vasistaat.

Het hier gezegde raakt een belangnjk punt dat ook in de navolgende hoofdstukken
nog zal terugkomen, namelijk de betekenis van het schadebegrip. Het is daarom
goed hierover iets nadrukkehjker te zijn.

5.5.2 //i/trwiezzo: na/ ts

Schade is de discrepantie tussen de feitelijke toestand en de toestand zoals die
zonder het schadevoorval zou zijn geweest.'" Voor het schadebegrip in de vesti-
gingsfase van aansprakelijkheid moet worden aangeslotcn bij de betekenis van
de term in het spraakgebruik: letsel, overlijden, of buiten personenschade: /aaksbe-
schadiging, leed of ander nadeel. Pas in de omvangfase, voor de toepasselijkheid
van afdeling 6.1.10 BW, betekent schade: de verhaalbare financiclc of niet-financi-
ele (maar wel steeds op geld waardeerbare) n<j</<.'/fg<.' consequenties van het letsel
of overlijden, zoals inkomensschade, herstelkostcn, smartcngcld, kosten van lijkbe-
zorging, derving van de voorziening in het levensonderhoud cn buitengcrechtelijke
kosten." Het is in deze laatste zin (het schadebegrip in de omvangfase) dat ik
de term hier veelal zal gebruiken. Omstreden is overigens nog wel of de term
schade normatief is (dan wel feitelijk),** maar de betekenis van die discussic
wordt terecht gerelativeerd. In elk geval is de term in die /.in normatief, dat de
invulling ervan, ook bij het schadebegrip in de vestigingsfase, berust op concrete
beleidskeuzes.

Of sprake is van schade in de omvangfase (de verhaalbare nadelige consequenties
van het letsel of overlijden) hangt direct samen met de vraag hoe de schade wordt
vastgesteldof gewaardeerd. Bij letsel- en overlijdensschade is sprake van concrete
schadebegroting: bij vermogensschade betekent dit dat de vermogenssituatie van
de benadeelde zoals die zonder het schadevoorval zou zijn geweest zo goed moge-
lijk moet worden benaderd. Daarvoor moet rekening worden gehouden met a//e
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de schade." Voor sommige scha-
deposten in de sfeer van letsel en overlijden is deze wijze van schadebegroting -
zo concreet mogelijk - lastiger dan voor andere. Met name de vraag naar de

verhaalbaarheid van (de vermogenswaarde van) ver/ore?» vn/W//V/kan indien dit
verlies geen concrete geldwaarde heeft problematisch zijn. Of dan plaats is voor

Barendrecht & Storm (1995). p. 168 en Bloembergen & l.indenbergh (2001), nr. 33 (p. 46).
An. 695 BW bepaalt daarover alleen dal de schade die op grond van de wcOelijke verplichting tot schadevergoe-
ding moet worden vergoed bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Slcchli enkele spec i Ticke schadcpusien
zijn wettelijk geregeld. zie an 6:96 BW en an 6 106 BW.

Daarover Barendrecht & Storm (1995). p 14 e.v ; Spier e.a (2000), p. 187. nt. 9 (Hartlief); Bloembergen &
Lindenbergh (2001), nr. 32 (met verdere verwijzingen).
Zie o.a. Barendrecht & Storm (1995), p. 31; Bouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998), nr. 20 (p. 33); Spier

(2000), nr 207 (HanlieO. Bloembergen & Lindenbergh (2001). nr 36 (p 51).e.a.
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schadevergoeding is onduidelijk,'* maar als dat het geval is, geldt het voorgaande
ook hier onverminderd.

In het arrest inzake Gemeente /.os.w/De Kr?« achtte de Hoge Raad schadevergoeding mogelijk voor
het verlies van vnjc tijd die door ouders werd opgeofTcrd ten behoeve van hun kind," dat emstig
Ictscl had opgclopcn en daardoor intensicve en langdurige verpleging vergde. Aangenomen wcrd dat
ondcr die omstandigheden ruimtc is voor schadevergoeding indicn het aanncmclijk is dat zonder deze
mantclzorg professionclc hulp zou zijn ingcschakcld. Bij dc schadebegroting kan dan worden geabstra-
heerd van het feil dat in werkclijkhcid geen professionclc hulp werd ingcschakcld, en de schade (verloren
lijd) lijkt te worden gcstcld op de gemiddelde kosten van professionelc hulp.'"' In zovcrre is dan
sprake van abstraclc schadebegroting. Concrect is de schadebegroting echter ook dan nog in die zin
dat van fcitclijkc schade sprake moct zijn, en dat daarvan geen sprake is voorzover eventuele betalingen
van derden crtoc slrekken de verloren vrijc tijd tc compenseren (zoals extra vakantiedagen die de
wcrkgever van de ouder(s) in de plaats steh van de verloren vakantiedagen).

Met het voorgaande is duidelijk dat de vraag naar de invloed van betalingen van
derden op de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde pas ter sprake
komt, en behoort te komen, in de omvangfase van het proces van aansprakelijk-
stelling. Vcrder werd gezien dat afdeling 6.1.10 BWdaarvoor twee gronden geeft:
het deel van de schade dat rechtstreeks voor rekening komt van anderen dan de
henaHeeide 7al al gelijk worden verdisconteerd in het schadeoordeel (art. 6:97
B W), met vergoedingen dient rekening te worden gehouden in het kader van voor-
deelstoerekening (art. 6:100 BW). Het resultaat blijft min of meer gelijk: de schade-
veroorzaker is in zoverre van zijn vergoedingsplicht jegensde benadeelde bevrijd.

J.5.J Concrete

In het navolgende zal de betekenis en toepassing van beide gronden in kaart worden
gebracht voor de concrete betalingen die de benadeelde ontvangt van derden (naas-
ten, de werkgever, verzekeraars, enzovoort). Welke betalingen bevrijden de schade-
veroorzaker in diens verhouding tot de benadeelde? Vooraf past de opmerking
dat de meningen over de keuze voor de precieze technische gronden (schadebe-
groting of voordeelstoerekening) voor bepaalde gevallen uiteenlopen. Van een
serieuze discussie lijkt niet echt sprake, de praktische betekenis ervan is gering.
Op die punten zal lk daarom het systeem weergeven zoals het me, in aansluiting
op de regeis van geldend recht, het meest wenselijk lijkt.""

O.a. Spier e.a. (2000), nr. 253 (HartlieO; Blocmbergen & Lindenbergh (2001). p. 62; Spier (2002); speciflek
over smartcngeld in verband met verlies van vrije tijd Barenrecht & Storm (1995), p. 298.
MR 28 mci 1999. W 1999. 564 nt ARB (Gomwi«' £o«*r/De » n « ) .
Ourvoor is tcvens van belang dat de vnje tijd is opgeofTerd ten behoeve van de verzorging en/of verpleging.
Voor dc aan het bczoek gerelatct'rdc \ akantiedagen was in Grmeenrr £OM<V geen schadevergoeding mogelijk.
D»t lijkt ook 70 voor de vergocding van de verzorgmgskoslen zelf: in HR 6 juni 2OO3.CO2/O62HR (Aniier- Fa»
</<• /WV/o/dms SK) laal de Hoge Raad de afwijzing \ an schadevergoeding voor de verzorgingskosten in stand,
voorzover die bcrust op het oordeel dat hei inschakelcn van professionele hulp in concreto (thuisverzorging
van mesothelioomslachtotTcr door echtgenooO niet normaal en gebruikelijk is.
Waar dat relevant is 7al op anders luidende opvattingen worden gewesen.
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5.5.4 Äe/a/mgen me/ sc/Nw/eAara/t/er (/>. get?« .

Sommige betalmgen van derden - met of zonder regresrecht - leiden rechtens tot
het oordeel dat de benadeelde geen verhaalbare schade (meer) heeft. Ze worden
in aanmerking genomen bij de schadebegroting. Art. 6:97 BW bepaalt dat de rechter
de schade begroot op de wijze die het meest met de aard van de schade in overeen-
stemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeung worden vastgesteld,
dan wordt deze geschat. Bouman en Tilanus wijzen erop. dat de term begroting
eigenlijk te beperkt is: voordat men aan de berekening van de schade tockomt
is een waardering nodig van alle omstandigheden die daarop van invloed zijn.'"*
Dat is een normatief proces: in hoeverre houdt men bij de vraag naar het vermo-
gensnadeel rekening met omstandigheden die daarop van invloed kunnen zijn?
BIJ letsel- en overlijdensschade is zoals gezegd sprake van een concrete schadebe-
groting: de feüelijke situatie van de benadeelde zoals die zonder het schadevoorval
zou zijn geweest moet zo goed mogelijk worden benaderd."" Daarbij moct reke-
ning worden gehouden met alle relevante omstandigheden, öök met de vraag naar
de invloed van betalmgen die derden doen aan often behoeve van de benadeelde
en die aan het aannemen van schade in de weg staan. Het gaat dan om al die
betalineen. waardoor sneeifick Betroffen vermoßcnsbcstanddelen van de* benadeelde
(alsnog) feitelijk onaangetast blijven. Kort maar goed: het moct gaan om betalmgen
of verstrekkingen die (a priori) voorfomew dat concrete schade ontstaat. Het gevolg
daarvan is dat de schadeveroorzaker in zoverre van zijn vergoedingsplicht jegens
de benadeelde is bevrijd. Voorzover de werkgever bij arbeidsongeschiktheid het
/OOH 'normaal' doorbetaalt heeft de werknemer geen inkomensschade. Die is ver-
plaatst naar de werkgever (die daarvoor een regresrecht heeft, art. 6:107a BW).
Ontvangt de werknemer in dat geval echter geen loon maar andere betalingen van
derden zoals extra adv-dagen, extra rendement uit beleggingen of verzekeringsuit-
keringen, dan is in zoverre nog wel sprake van inkomensschade (wel kan dan
voordeelstoerekening plaatsvinden, zie paragraaf 3.3.5).

Om welke betalingen gaat het zoal? Genoemd werd al kort het doorbetaalde loon
bij dreigende inkomensschade. Hiema zullen tevens andere categoneen van betalin-
gen die aan het aannemen van schade in de weg kunnen staan worden besproken.

3.3.4.1 HULP IN NATURA (MEDISCHE ZORG, VERVOER, TELEFOONKOSTEN)

Om te beginnen valt te denken aan kosten die derden i« wa/wra maken ten behoeve
van de benadeelde en die tot gevolg hebben dat de benadeelde die kosten niet
voelt in zijn eigen vermögen, zoals eerste hulp aan de benadeelde. Andere voorbeel-

io: Bouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998), nr 20 (p 33).
•03 Zwo a Barendrecht & Storm (1995), p. 31. Bouman & Tilanus-Van Wauenaer (1998), nr. 20 (p. 33), Spier

ca. (2000). nr. 207 (Hartlief); Bloembergen & Lindenbergh (2001). nr. 36 (p. 51).
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den van zulke verplaatste schade zijn de door voorbij gangers gemaakte kosten
voor het vervoer naar het ziekenhuis en therapeutische zorg die rechtstreeks door
de werkgever wordt geregeld en betaald. '"* Verder valt te denken aan de uitgaven
die partners doen voor elkaar en aan de kosten van verzorging en verpleging van
naasten (bijvoorbeeld van partners of van kinderen door hun ouders of omge-
keerd)."" Met zulke betalingen dient bij de schadebegroting rekening te worden
gehouden: de daarmee corresponderende schade is 'verplaatst' naar de derde. In
al deze gevallen heeft de (primair) benadeelde zelf geen juridische schade."*
Wei heeft degene naar wie de schade is verplaatst een regresrecht dan wel de
vordering van art. 6:107 BW (en wordt hij ingeval van art. 6:107 BW op zijn
beurt als benadeelde aangemerkt).""
Wanneer is hiervan sprake? Het moet zoals gezegd gaan om betalingen die aan
het ontstaan van schade in het vermögen van de eiser in de weg staan. De betalin-
gen mocten corresponderen met de schadepost waarvoor de eiser schadevergoeding
vordert: voorzover de benadeelde door zijn partner wordt verpleegd, heeft hij zelf
geen verplcegkosten, verdere schade laat dit onverlet. /Me betalingen die concreet
verhinderen dat specifieke vermogensbestanddelen van de benadeelde wijziging
ondergaan moeten in aanmerking worden genomen. Of ze al dan niet naar aanlei-
ding van het schadevoorval zijn voldaan is niet relevant. In de praktijk zal de vraag
of daarvan sprake is niet gauw tot problemen leiden. Procedureel gezien is het
aan de eiser om te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij schade heeft en daarvan
is a priori geen sprake bij schade die in het vermögen valt van een derde. Voorzo-
ver de vervoerskosten door de derde zijn gemaakt of de telefoonrekening op naam
staat van een derde heeft de benadeelde zelf geen schade in de zin van art. 6:95
BW.

3.3.4.2 LOONDOORBETALING

Een ander typisch voorbeeld van verplaatste schade is loondoorbetaling: voorzover
het loon bij arbeidsongeschiktheid 'gewoon' wordt doorbetaald is er geen sprake
van inkomensschade. Daarvoor geldt een aanvullende regeling, art. 6:107a BW.
Het eerste artikellid bepaalt dat reeds het bedrag van de wettelijke en/of contractuele

op loon in aanmerking moet worden genomen, los van de vraag of

104 Zir /nv 6, p. 1282.
109 Vgl. MR 28 mci 1999, \ J 1999, 564 nt ARB ( O H W W £ o i w / / > Kn«), waar zulke kosten voor het oude

recht, omdat daarin een regeling reals art. 6:107 BW ontbrak. werden aangemerkt als schade van de primair
benadeeldc. degene in wiens belang /c waren gemaakt (gesteld op de kosten van professionele hulp) Dat stelde
de ouders in staat om daarvoor schadevergoeding te vorderen in hun hoedanigheid van wcflelijk vertegenwoordiger
van het kind.

to» Bolt (1992). p. 215: Van Boom & Storm (1995), p. 150.
to? Als "derde" in de zin van an. 6:107 BW. Voor dc vordenng tot schadevergoeding van deze derden gelden dan

dezellde regeis als die hier werden en worden besproken.
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die feitelijk ook al tot betalmg is gekomen.'"* Daarvoor wordt ook wel de term
verplichte voordeelstoerekening gebruikt, maar van 'echte' voordeelstoerekening
is geen sprake. Het loon wordt al in aanmerkmg genomen bij het begroten van
de schade:"" ten belope van het bedrag van de aanspraak op het loon wordt
de benadeelde geacht geen inkomensschade te hebben in de zin van art. 6:95 BW.
De term verplichte voordeelstoerekening ziet op het verplichtcnde karakter van
deze regeling, in aanvulling op art. 6:97 BW: doordat het bedrag van de aanspraak
op het loon in aanmerkmg wordt genomen, ongeacht of die al tot betalmg is geko-
men, heefl de benadeelde geen vnje keuze voor het aansprakelijkhcidsrccht.

Ook bij loonaansprakcn die nog met tot betalmg zijn gckomen kan door dc/c bepalmg reeds bij voorbuat
geen sprake /ijn van toekomstige inkomensschade. Voor/ichiighcid past dcrhalvc bij dc ccssic van
vordenngen die betrekking hebben op toekomstige inkomensschade: ten bclopc van dc bedrugen wuar-
voor de wcrkgever van de benadeelde wcttclijk ofcontractuccl belast is met de vcrplichting tot loondoor-
betalmg kan van schade geen sprake zijn (en in zoverre dus evenmin van ccn vordcring tot schadevcr-
goeding).

3 . 3 . 4 . 3 VOORZIENING IN LEVENSONDERHOUD BIJ OVERI.IJDEN

Bij overlijden gelden bijzondere 'samenloop'-regels voor dc vcrhouding tusscn
de schadeveroorzaker en de nabestaanden met een vordenng voor de derving van
levensonderhoud (art. 6:108 lid 1 BW). Met de schade waarvoor dan vergoeding
wordt gevorderd wordt het bedrag bedoeld dat de benadeelde (nabestaandc) als
gevolg van het overlijden minder te besteden heeft teneinde in het eigen levenson-
derhoud te kunnen voorzien. Om de schade te kunnen vaststcllen dient zijn beste-
dingsniveau dan op het moment dat hij de vordenng instelt te worden vergeleken
met hoe dit zonder het overlijden zou zijn geweest."" Volgens de Hoge Raad
moet bij de vaststellingdaarvan rekening worden gehouden met in beginsel alle
inkomsten en uitgaven van de nabestaanden die van invloed kunnen zijn op het
deel van het levensonderhoud waarin de overledene, de kostwinner, zou zijn blijven
voorzien (het behoeftigheidsvereiste). Hierdoor is ook de vraag naar dc invloed
van betalingen van derden zoals levensverzekeraars een kwestie van schadebegro-
ting.'"
Typische voorbeelden van betalingen van derden die van invloed zijn op de vraag
naar de schade zijn de erfenis, uitkenngen uit levensverzekeringen en uitkenngen
uit de Algemene nabestaandenwet. Daarnaast worden (in beginsel) alle ovenge

tot Lid 2 geen de wericgever een regrcsrecht voor het verplicht krachten» de wet of een collectieve of individuele
arbeidsovereenkomst betaalde loon.

io» Vgl. Bolt (1992). p. 215.
no Zie HR 29 apnl 1994. W 1995. 609 nt. CJHB (M»/ona/e A/«fcr/a;u/«i/.4fin waar bij de berekening van het

civiele plafond voor het regres van pensioen- en overlijdcnsujtkcnngen rekening werd gehouden met dc mogelijk-
heid van de "VUT' voor de kostwinner en de hertrouwkansen van de weduwe.

• •I Zie HR 4 februan 2000, W 2000. 600 nl MMM <* wutoma/Ai/>AaW MeAanfem) en daarover Engelhard (2000),
p. 254 e.v.
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actieve vermogensbestanddelen in aanmerking genomen. Levensverzekeringen
zijn veelal bedoeld als voorziening voor nabestaanden van de overledene. De
verzekering kan door de overledene zijn afgesloten of door de nabestaanden zelf
indien ze bij zijn leven belang hebben (omdat ze financieel afhankelijk van hem
zijn)."* Overigens kunnen ook schuldeisers die belang hebben bij het leven van
hun schuldenaar diens leven verzekeren."-* De hypothecaire levensverzekering
iseen bekende nabestaandenverzekering: bij voortijdig overlijden wordt de open-
staande schuld voldaan uit de opbrengst van de levensverzekering (om te verhinde-
ren dat het huis van de overledene moet worden verkocht en de nabestaanden
zouden moeten vcrhuizen).

Voor de uifkeringen waarop de nabestaanden van art. 6:108 BW aanspraak maken ingevolge de Algetne-
nc nabcslaandcnwcl gcldt, net als bij dc aanspraak op verplicht doorbctaald loon, een aanvullcnde
bcpaling van vcrplichte 'voordcclslocrckcning' (art. 60 ANW): reeds het bedrag van de wettelijke
uam/jraö*, ongcachl of dc/.c fcitclijk al tot bctaling is gekomen, Staat aan het aannemen van schade
in de weg, en in zoverrc is de schadevcroorzaker van zijn vergoedingsplicht jegens de bcnadeelde
bevrijd (maar gehouden tot rcgrcs, art. 61 ANW). . . . . , .

Na het ecrder gezegde zou het voor de hand liggen te denken dat dit regime berust
op hetzelfde principe als bij letselschade. De gedachte zou dan deze zijn, dat de
benadeelde, ook bij overlijden, geen recht heeft op schadevergoeding voor schade
die naar derden is verplaatst (die dan op hun beurt recht hebben op schadevergoe-
ding of regres): ten belope van de som die de levensverzekeraar uitkeert derft de
nabestaande geen onderhoudsvoorziening. Maar aan het behoeftigheidsvereiste
ligt een ander principe ten grondslag. Volgens het regime van de Hoge Raad dient
rekening te worden gehouden met elk actief vermogensbestanddeel van de benadeel-
de (nabestaande). Daaronder vallen a//ebetalingen van derden, ongeacht de strek-
king ervan, en dus 66k betalingen die zonder het overlijden naosf het besteedbare
inkomen voor het levensonderhoud zouden zijn genoten.
Dit laatste punt maakt het behoeftigheidsvereiste in mijn visie omstreden."*
Het gevolg hiervan kan immers zijn dat de benadeelde in een «ade/zgere vermo-
genstoestand wordt gebracht dan waarin hij zonder het overlijden van de kostwinner
zou verkeren. Een duidelijk voorbeeld is het geval waarin de weduwe (of weduw-
naar) een prijs wint uit een loterij. Zelfs die zou naar geldend recht als inkomens-
bron worden aangemerkt voor de voorziening in het levensonderhoud, en daarmee
in de weg staan aan het aannemen van schade (derving van voorziening in het
levensonderhoud). Maar als de lottoprijs zonder het overlijden van de kostwinner

• ; . - • • • • - v

112 Mok (1998), p. 28. ...... - .-.. , • - -v f
I I ) Mok (1998), p. 28.
IM Zie />G rt, p. 404 en om. MR 19 juni 1970, /V7 1970, 380 nt. GJS (AfflM/Eog/e Swr) en HR 4 februan 2000,

M/2000, MX) nt. MMM (AViTfama'ttapAaW ftiV-Aarrfson). De bestaansgrond van hei vereiste zclfis nochuns
omstreden. Zie uitvoerig Holt (1989<j). p. 60 (met verdere verwijzingen): 'Nergens in het schadevergoedingsrecht
wordt de eis gesteld dat de vorderende panij behoefle heeft aan schadevergoeding' (en daarmee instemmend
a w , p. 220) en dc inzichlclijke Conclusic van A-G Spier (m n par 3) inzake AVi'tfama/JfapAa
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naa^f de voor het levensonderhoud ontvangcn voorziening tot het vermögen van
de weduwe zou hebben behoord. dan gaat zij er netto op achteruit. Dat lijkt be-
zwaarlijk. Zo ook kan zieh naar geldend recht het geval voordoen. dat de uitkering
uit een hypothecaire levensverzekering, dan wel de som van de daarmee bespaarde
hypothecaire rente, aan de nabestaande worden toegerekend"\ terwijl diens
vordenng ingevolge art. 6:108 lid 1 BW slechts betrckking heeft op het deel van
het inkomen van de kostwinner dat bestemd was als huishoudgeld, en niet ook
voor het deel dat voor de maandelijkse aflossing van de hypotheek word aangc-
wend. Het bedrag van dc schadevergoeding lijkt daarbij als gehcel in aanmcrkmg
te worden genomen, zonder differentiate naar het deel van de onderhoudskosten
waarvoor schadevergoeding wordt gevorderd. , ̂  * ;•?
De Hoge Raad laat wel enige beoordelingsvnjheid om zulke resultatcn te voorko-
men."" Voor de vordenng tot schadevergoeding van mmderjange kmderen lijkt
het behoeftigheidsvereiste bovendienbeperkt of zelfs niet te worden toegepast.
Onder het oude recht besliste de Hoge Raad dat noch de wijzc waarop de nicuwe
kostwinner en verzorger na het overlijden van de verzorgende oudcr in het levens-
onderhoud van de kmderen voorziet noch bepaalde, voor hun levensonderhoud
bedoelde sociale uitkenngen van invloed waren op hun vordenng tot schadever-
goeding.'" Aangenomen wordt dat dit naar geldend recht hierop kan worden
gebaseerd, dat het kind ten minste recht heeft op schadevergoeding voor het bedrag
dat hem volgens de regeis van het alimentatierecht verschuldigd zou zijn (art. 6:108
lid 1 sub a BW) en volgens die regels geldt het behoeftigheidscriterium niet (art.
1:392 lid 2 BW)."* Voor de overige categoneen nabestaanden van art. 6:108
lid 1 BW blijft het u/7ga/7g.v/?unf echter dat alle betalingen die kunnen bijdragen
aan de voorziening in het levensonderhoud van de eiser, aan een vordenng in de
weg staan. Het feit dat bij strikte toepassing van de wijze waarop het behoeftig-
heidsvereiste wordt uitgelegd resultaten kunnen ontstaan als de genoemde blijft
dan ook onbevredigend. Zo al niet in dogmatisch opzicht (wat is de legitimate
van het in mindering brengen van een uitkering die strekt tot vergoeding van
kostenpostx op de vordering strekkende tot vergoeding van kostenpost//), dan

us Vgl. o.a. &Aa<fcvergoei/iflg, art. 108 (Boll), aanl. 41 (aangenomen wordt dan dal de uilkenng weluwaar met
rechtstrceks de behoeft aan levensonderhoud van de nabestaanden vermindert, 'maar wel indirect doordal dc
penodicke betaling van hypotheekrenle wordt bespaard. De uilkenng komt dan ook in zoverre in mindering
op de schadevergoeding) en voons MR 4 februan 2000. AÜ 2000. 600 nt. MMM (XWaWÄo/VwW fficAa/rfio/i).
Doch vermoedelijk anders /nv 6, p. 1291 en lercchl genuanccerder p. 1302 (punt I), waar de hypothecaira
levensverzekenng. gelijk ik ook zou menen. genocmd wordl als voorbeeld van een lommenverzekenng die
nier met vordenngen voor andere schade dan de lasten van het woonhuis zou behoren te worden verrekend

116 Bij de terugverwijzing van de zaak door de Hoge Raad inzake HR 4 februari 2000. A7 2000. 600 nt MMM
(Afwufcuno/XapAae/ /?jc/iardjon) stelt de raad dal (onder meer) nader onderzocht zal dienen te worden or net
in mindering brengen van de verzekenngsuitkcnng billijk is Zie daarover Fngelhard (2(XK>). p. 2S9.

117 ZieHRSjuni 1981. AC/1982. 221 nt CJHB m/«wmn;i/W<wr>) en HR 28 februan 1986, AC/1987. 100 (AWtj/5«jp-
pe) en daarover o.a. Asscr-Hankamp 4-1, nr. 482; &Aa<fcvergo«<mg. an. 108 (Bolt), aanl. 22 e.V.; Van Maanen
(1986), p. 121 e.V.; Barendrecht & Storm (1995). p. 229 e.v.

lit Zie o.a. Van Maanen (1986X p. 121 e.v. en Barendrecht & Storm (1995), p. 247 (met verdere verwijzingen).
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toch vanuit het perspectief van rechtsgelijkheid en de compensatiefunctie van het
aansprakelijkheidsrecht voor nabestaanden.
Wei kan het uitgangspunt van toerekening van de uitkeringen uit sommenverzeke-
ring bij de vordering van art. 6:108 lid 1 BW worden onderschreven, maar dan
«/<*/ op de enkele grond dat die de behoefte aan scAadevergoed/wg wegnemen
(hetgeen immers ook kan worden gezegd van vermogensvoordeel dat niet het
gevolg is van het overlijden van de kostwinner, zoals een prijs uit de lotto). Beslis-
send moet zijn of de uitkering geacht kan worden te zijn bedoeld voor (onder
andere) juist de kostenposten voor het levensonderhoud, waarvoor de benadeelde
in het kader van art. 6:108 lid 1 BW schadevergoeding vordert. Indien de sommen-
verzekering (mede) crtoe strekt om voor de betreffende posten van het levensonder-
houd te worden aangewend (zoals de hypothecaire levensverzekering de woonlasten
vermindert), heeft zij hier, vanwege het bijzondere karakter van de schade, wel
een schadevergoedingskarakter. Wat 'schade' is wordt in het kader van art. 6:108
lid 1 BW immers bepaald door a//e - ook toevallige - vermogensbestanddelen
die geacht kunnen worden bij te dragen aan de voorziening in het levensonderhoud.
Vanuit dit perspectief, dat dezelfde schade met tweemaal moet worden vergoed,
zou tevens het verschil met het regime bij letselschade zijn te funderen. Bij letsel-
schade geldt dat sommenverzekeringen in beginsel £«v» nadelige invloed hebben
op het bedrag van de schadevergoeding dat op die schadeposten betrekking heeft.
Zou echter blijken dat de uitkering op de omvang en duur van de inkomensschade
is afgestemd, dan zou de benadeelde - vaste som of niet - in zoverre zijn recht
op schadevergoeding moeten verliezen. Zo ook zou bij overlijden dan, nogmaals,
alleen voor de betalingen die strekken tot voorziening in juist het levensonderhoud
waarvoor ingevolge art. 6:108 lid 1 BW schadevergoeding wordt gevorderd het
behoeftigheidsvereiste moeten gelden. Betalingen die zijn bedoeld voor kosten
van het levensonderhoud die door de benadeelde (nabestaande) niet zijn opgevoerd
zouden zijn vordenng onverlet moeten laten.

3.3.4.4 TOT SLOT - ,,, , •••..,•>: - ^ ; *r

Resumerend kan in elk geval worden gesteld dat de benadeelde, zowel bij letsel-
als bij overlijdensschade, geen vordering tot schadevergoeding toekomt voor recA/-
sfrw/w naar derden verplaatste schade (doorbetaald loon, de kosten van verzorging,
telefoonkosten, voorziening in het levensonderhoud). Zulke betalingen moeten
worden meegewogen in het schadeoordeel. Bij vorderingen wegenseen gederfde
voorziening in het levensonderhoud gaat het regime echter wat verder en worden
alle betalingen van derden in aanmerking genomen bij het vaststellen van de schade,
ongeacht of ze strekken tot het voorkomen van schade (het derven van de voorzie-
ning in het levensonderhoud) dan wel daarvan volkomen losstaan. Dat verdient
naar ik stelde heroverweging, ik zal hierop terugkomen (paragraaf 3.3.5.3).
In de navolgende paragrafen zal worden gezien dat een vergelijkbaar 'harde' regel
geldt voor betalingen van derden die de strekking hebben dat ze reeds ingetreden



schade (achteraf) 'goedmaken'. Die komen door \»o«/«?/.rtoereAewi>i£ in mindering
op de schadevergoeding waarop de benadeelde recht heeft.

3 . 3 . 5 . 1 INLEIDING • • - - < • ' - ' .—». - • •*:*-•;..*•- V Ä V ^ : 1.;-!*, .-•;•..,

Voor de vraag naar voordeelstoerekening gcldt de algemcnc regeling van art. 6:100
BW(oMgeschreven gold zij ookal onder hetouderecht): alseenzelfde gcbcurtcnis
voor de benadeelde naa.v/.vrAa<fc ooJt voo/vfee/ oplevert, dan komt dit 'voorzover
dat redelijk is' in mindenng op het bedrag van de schadevergoeding. Ondcr voor-
deel in de zin van art. 6:100 BW moet al het (fcitelijke) matcnClc en ook wel
het immateriele voordeel worden verstaan dat het gevolg is van het schadevoorval,
en in een geldwaarde kan worden uitgedrukt. Voor de afzonderlijke schadeposten
moet beoordeeld worden of het voordeel in mindering dient te komcn op het bedrag
van de schadevergoeding. De regeling van voordeelstoerekening zorgt ervoor dat
niet alleen wordt gerekend met de nadelige gevolgen die het schadevoorval voor
de benadeelde heeft, de schade, maar ook met voordeel dat hij ervan ondcrvmdt.
Voorkomen moet worden dat de benadeelde door het inroepen van het aansprake-
lijkheidsrecht in een betere (vermogens)toestand raakt dan waarin hij zonder het
schadevoorval zou hebben verkeerd."'' Voor nabestaanden met de vordering
van art. 6:108 lid 1 BW (gederfde onderhoudsvoorziening) is voor voordeelstoerc-
kening geen plaats. Alle actieve vermogensbestanddelen worden dan, zoals gezegd,
al in aanmerking genomen bij het vaststellen van de schade.'*'
Bij de totstandkoming van art. 6:100 BW bestond nog onvoldoende duidelijkheid
over de vraag wanneer voordeelstoerekening moet plaatsvinden. De wetgever heeft
daarom de redelijkheidsmaatstaf tot de beslissende factor gemaakt. Met de woorden
' voorzover dat redelijk is' is beoogd om de rechter een mime marge van beoorde-
lingsvrijheid te laten bij de concrete toepassing van deze regeling.''' De recht-
spraak en literatuur bieden wel concrete handvaten voor de vraag welk voordeel
op de vordering van de benadeelde in rekening moet komen (en bij welke schade-
posten).'" Bolt heeft algemene deelregels geformuleerd.'" Zo wordt aangeno-
men dat de bespaarde kosten van levensonderhoud door een vcrblij f in het zieken-
huis en de verbeteringen nieuw voor oud, die een reparatie oplevert, in beginsel

119 Bolt (1989a). p. 9 merkt in dit verband opdat de 'rechtvurdiging' van voordeelMoerekening ligt bij de redelijk-
heid en billijkheid. Waarom het redelijk en billijk is. blijft in het midden.

120 Er zijn ook auteurs die beweren dat er voor het leerjtuk van voordeelstoerekenmjt nog plaats zou zijn indien
de uitkenng niet van invloed is op de behoeftighetd, zic (dh lerecht afwijzend) Barcnrecht & Siorm (1995),
p. 245 e v.. met verwijzmgen. . •

121 «7 6, p. 348.
122 O.a. Asser-Hankamp 4-1, nr. 443 e.v.; Kotienhagen-Edzes (1993), p . 3 0 1 , Bouman & Tilanu»-Van Waucnaer

(1998). p. 68 e.v.; Spier e.a. (2000), nr. 225 (Hartlief)
123 Bolt (1989a). p . 205 e.v.
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in mindering komen op de door de schadeveroorzaker verschuldigde schadevergoe-
ding.^'' Bij belastingvoordeel dat het gevolg is van het schadevoorval is meer
discussie mogelijk.'" Uiteindelijk is dan toch weer de redelijkheidsmaatstaf van
art. 6:100 BW beslissend.'"
Deze bijzondere vragen van voordeelstoerekening kunnen hier blijven rüsten. Voor
het regres is voordeelstoerekening alleen interessant voorzover die betrekking heeft
op de gevallen waarin een samenloop ontstaat met de vergoeding van derden. Bij
ander voordeel is voor regres geen plaats.'" Het navolgende blijft dan ook be-
pcrkt tot de regels die gelden bij voordeel dat bestaat uit concrete betalingen van
derden die al dan niet als schadevergoeding kunnen worden aangemerkt (en waar-
voor dus eventucel regres mogelijk is): in hoeverre komen <//e door voordeelstoere-
kening in mindering op het bedrag van de schadevergoeding die de schadeveroor-
zaker zelf verschuldigd is aan de benadeelde?

3.3.5.2 BETALINGEN TER COMPENSATE (II): 'VERPLICHTE' VOORDEELSTOEREKE-

NING

Als derden de schade van de benadeelde vergoeden, dan wordt aangenomen dat
^^J2C^£^Rnjjy\vdaAkyprjd^sf.tiad<JVfTOorzaker. versahuldinde schadevejeoedine
in mindering dienen te komen. Daann kan een algemene regel worden ontwaard:
voor alle betalingen die door hun schadevergoedingskarakter sterke gelijkenis
hebben met de prestatie waarvoor de benadeelde de schadeveroorzaker aanspreekt
geldt dat die tevens bevrijdend zijn voor de schadeveroorzaker (en diens WA-
verzekeraar). Beslissend is of de betaling van de derde strekt tot vergoeding van
schade waarvoor ook de schadeveroorzaker tot schadevergoeding gehouden is.
Als dat zo is, heeft zij een schadevergoedingskarakter en juist dät is beslissend
voor de vraag of zij voor de schadeveroorzaker bevrijdend is: zijn beide prestaties
naar hun .v/r^Mmg gelijk (strekken ze tot vergoeding van dezelfde schade)?
Dat principe van samenloop is vanzelfsprekend als de benadeelde door de WA-
verzekeraar van de schadeveroorzaker wordt vergoed, ter kwijting van diens schuld
(art. 6:30 BW). Er is dan immers maar een schuld. Ook lijdt het bevrijd zijn van
de schadeveroorzaker geen twijfel indien de benadeelde wordt vergoed door derden
die medeaansprakelijk zijn voor dezelfde schade. Ook dan lsde schadeveroorzaker
door de betaling van de derde van zijn eigen vergoedingsplicht jegens de benadeel-
de bevrijd. De technische reden is dan dat sprake is van hoofdelijkheid (art. 6:102,

124 Barendrccht & Storm (1995). p. 176; Spier e.a. (2000), nr 225 (Hartlief) Als bespanngen samenvallen met
hol omstaan van schade kan ook worden gesteld dal in zoverre geen schade is geleden. aldus Bolt (1989a).
p. 22. Dat is anders bij vcrbeleringen 'nieuw voor oud°: die ontstaan pas door het herstel. nadat de schade is
ingctrcden. Bolt (I989<i), p 28.

115 Zie uitvocng Bolt (1989«), p 24 e v.
136 In die zin: Bolt (1989a). p. 15: Bouman & Tilanus-Van Wassenaer(l998). p. 70; Bloembergen & Lindenbergh

(2001), p 19; Kottenhagen-Edzes (1993), p. 316.
137 Zie paragraaf 4.8.2.
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tezamen met art. 6:7 lid 2).'"* Die bevrijdende werking gold echter reeds onder
het oude recht, ook als geen sprake was van hoofdelijkheid. Zij werd met gehtnderd
door de omstandigheid dat beide vergoedingsplichten met door enige rechtsband
met elkaar verbonden waren, zoals het geval waann de schadeverzekeraar en de
aansprakelijke beiden tot vergoedmg van dezelfde schadegehouden zijn. In navol-
ging van Van Goudoever werd voor die gevallen onder het oude recht (en wordt
ook thans nog wel) gesproken van een' toevall ig samenlopende verbmtcnissen'.' **
Betaling door de een behoorde dan tevens de ander in diens verhouding tot de
benadeelde te bevnjden. De ratio lijkt deze, dat onwenselijk is dat dc bcnadeelde
met betrekking tot dezelfde schade twee of meerdere malen wordt vcrgoed. Dat
op elk van beide schuldenaren een zelfstandige verbintenis rust jegens de bena-
deelde, doet daaraan geen afbreuk. Het principe dat vergoedingen van derden tot
gevolg hebben dat de schadeveroorzaker jegens de benadeelde is bevrijd geldt,
dunkt mij, behoudens bijzondere omstandigheden voor alle gevallen waarin dc
benadeelde schadevergoeding vordert via het aansprakelijkheidsrecht voor schade
die al buiten het aansprakelijkheidsrecht om werd vcrgoed (met noodzakclijk door
schadeverzekeraars, maar ook door sociale verzekeraars of werkgevers). Voorwaar-
de is slechts dat de genoemde derden (particuliere of sociale verzekcraar, werkge-
MJ?; ÄU?x>vi\arf,> jaao df hmadfiridf dezr.lfidf ,nres.taUf hf.talcn, sr.hadrvctyoedityn.
als waartoe de schadeveroorzaker jegens hem verplicht is. Zoals gezegd werd dc
figuur van toevallige samenloop van verbintenissen onder het oude recht gebruikt
voor de situatie waarin een schadeverzekeraar, uit hoofdc van zijn verzekerings-
overeenkomst met de benadeelde, net als de schadeveroorzaker jegens de benadeel-
de gehouden is tot schadevergoeding.'*' Maar niet valt in te zien wat ertcgen
zou zijn om ook vergoedingsplichten van sociale verzekeraars en andere derden
eronder te laten vallen. Aan de andere kant is de term wat te bepcrkt nu dc samen-
loopregeling die geldt voor gevallen waarin schadeverzekeraars verplicht uitkering
doen (op grond van hun verbintenis jegens de benadeelde) ook geldt indicn zij
dato« verplicht doen.'^' Beter is het daarom wellicht tespreken van een toevallige
samenloop van/verta/zes. In de onderhavige gevallen isge?e/j sprake van hoofdelijk-
heid,'" het bevrijd zijn van de schadeveroorzaker berust, uitzonderingen daargcla-
ten,'" op voordeelstoerekening."'

12« Van Boom (1999). p. 29.
12« Van Boom (1999), p. 14 e.v
no Zo o.a. Bolt (1989). p 35 en Van Boom (1999). p. 39 e.v.
m HR 7 januan 2000. W 2000. 212 nl. MMM (\o / iono/e Ar«/«Wamfrn/»fWj<?ii</ / /) .
132 Het punt is dat de vcrplichting van de particuliere of sociale verzekeraar niet op wettelijke aansprakelijkheid

berust in de zin van an. 6:102 BW. Anders: Bloembergen (1965). nr. 99; Boll (1989a). p. 35 en 217 e.v , Van
Boom (1999). p. 41 e.v. Zie nader over de toevallige samenloop, paragraaf 4.8.2.

133 Indien de betalende derde recht heeft op subrogatie (zoals veebl gckfc voor schadeverzekeraars en net Schadcfondf
Geweldsmisdnjven) verliest de benadeelde reeds daardoor zijn vordenng tot schadevergoeding (/ic hicma).
Ook m de gevallen van verpbatste schade, die m paragraaf 3 3.4 werden besproken, is van voordeelstoerekemng
Seen sprake.

• M bi die zin ook Asser-Hartkamp 4-1, nr 446 en zie ook nr. 491.
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Dit laalstc lijkt echter omstreden.'" Volgens sommige auteurs vallen gevallen waarin sprake is van
een samcnloop van vergocdingsplichtcn buitcndc problcmaliek van dc voordeelstoerekening. Daarvoor
worden uitccnlopcndc redenen aangevoerd. Bolt stell dat het bevrijd zijn van de schadeveroorzaker
hicruit volgt, dat na bctaling door dc schadeverzekeraar geen sprake meer is van schade.'" Zowel
Blocmbcrgen als De Kok stellen dat dan sprake is of bchoort te zijn van hoofdelijkheid.'" Naar
nog zal worden gc/icn is hct evenwel noodzakelijk en ook zinvol om het bevrijd zijn van de schadever-
oorzaker technisch tc docn bcrustcn op voordcclstocrckening of subrogatie (en niet te laten volgen
uit hct blote feit van de samenloop of dc opvatting dat van schade geen sprake meer is).

Voor betalingen van particulierc en sociale schadedragers die door hun schadever-
goedingskarakter sterke gelijkenis hebben met de prestatie waarvoor de benadeelde
de schadeveroorzaker aanspreekt geldt een absoluut regime van voordeelstoereke-
ning of subrogatie. Dat wil zeggen dat reeds vanwege het schadevergoedingskarak-
ter van de betaling aan de benadeelde (en de toevallige samenloop van prestaties
die daardoor ontstaat met de vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker) voor-
deelstoerekening of subrogatie plaatsvindt. Dat er ook vmc7i///e/i zijn tussen de
vergoeding(splicht) van de particuliere of sociale verzekeraar en de vergoeding
waartoe hct aansprakelijkhcidsrecht de schadeveroorzaker verplicht, doet hieraan
geen afbreuk. Dat is tot op zekere hoogte onvermijdelijk:'" particuliere of sociale
verzekeraars of andere risicodragers zijn immers, voor betalingen die ze buiten
het aansprakelijkheidsrecht om doen aan de benadeelde, niet gebonden aan de
rcgels van afdeling 6.1.10 BW (tenzij ze voor hun uitkeringsbeleid aansluiting
zocken bij die regeis). Het schadevergoedingskarakter is bovendien bij sommige
betalingen sterker dan bij andere.

Hierna zullen afzonderlijke categorieen van betalingen waarbij de toevallige samen-
loop ontstaat, en dus ecn absoluut regime van subrogatie of voordeelstoerekening
geldt, aan dc orde komen. Daarbij zal tevens worden gewezen op omstreden geval-
len, waarvoor dit regime ook wel verdedigbaar lijkt, maar dit naar geldend recht
twijfelachtig of omstreden is.

In dc eerste plaats geldt dat voor uitkeringen uit schadeverzekering, mits ze de
sf/vAvt/wg hebben juistdie schadete vergoeden waarvoor de benadeelde schadever-
goeding vordert. In hoeverre de schadeverzekeraar uitkering doet hangt af van

US Zie daarover Bolt (1989), p .13 ev . en Zwalve (1993), p. 151 (met rechtshistorische beschouwingen).
U6 Mulder (1988), p 11 en Bolt (1989). p. 35.
I.i7 Blocmbcrgen (1965). nr. 99 ev . en IV Kok (1965). p. 89 ev . Ook Van Boom (1999). p. 41 gaat voor dat

geval uil van hoofdcliikhcid.
l.i« Vgl Bolt (198%). p 35; Koncnhagen-Fitaes (1993), p. 303 en Dommering-Van Rongen (1993). p. 239. Opmerke-

lijk is dat l>>mnvnng stell dat dc wyre waarop de schade moet worden berekend in beginsel in het verzekerings-
recht dezclfdc is als in het schadev ergoedingsrecht (p. 240).
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S/oo/ftfu* J

de vraag of en hoeveel vermogensschade de verzekerde heeft."* De verzekerde
zal moeten stellen en kunnen aantonen dat. en hoeveel schade hij heeft en de
verzekeringsuitkenng zal in beginsel niet meer bedragen dan dat bedrag. Dit niaakt
de gelijkenis met de op de schadeveroorzaker rüstende vergoedingsplicht bij/onder
sterk. De redelijkheid van het in mmdenng brengen van uitkenngen uit schade-
verzekenng is dan ook onomstreden.'*°
De technische grond daarvoor is veelal geen voordeelstoerekening. maar subrogatie.
Schadeverzekeraars worden op het moment dat ze uitkenng doen gesubrogecrd
in de vordenng tot schadevergoeding van de benadeelde. Door de rechtsovergang
bij subrogatie verliest de benadeelde in zoverre zijn vordenng jegens de schade-
veroorzaker.'*' Voor voordeelstoerekening is dan geen plaats. Dc vraag naar
voordeelstoerekening komt aan de orde voorzover gcc/i subrogatie plaatsvindt.
Een bekend voorbeeld is de situatie waann de benadeelde (ook) in de toekomst
nog uitkenngen uit schadeverzekenng zal ontvangen in verband met schade waar-
voor ook de schadeveroorzaker in beginsel tot schadevergoeding is gehouden.
Ook het moment van de subrogatie ligt dan nog in de toekomst; schadeverzekeraars
worden telkens pas gesubrogeerd op het moment dat zc nieuwe uitkenngen doen
aan de benadeelde.'*" Om in dat geval dubbele vergoeding van de benadeelde
in de toekomst te vermijden is voordeelstoerekening noodzakelijk.'*' Het eindre-
sultaat is kortom hetzelfde als in gevallen waarin de benadeelde door subrogatie
zijn vordenng op de schadeveroorzaker verliest: de toekomstige schadcuitkeringcn
worden zonder meer verrekend met het bedrag van de schadevergoeding.

Dit absolute regime van subrogatie en voordeelstoerekening geldt allecn voor
verzekeringsuitkeringen die bedoeld zijn voor schade die correspondeert met de
concrete Schadeposten waarvoor de benadeelde de schadeveroorzaker aanspreekt,
en die daadwerkelijk door de benadeelde zijn of zullen worden genoten. Is aan
deze voorwaarden voldaan, dan verliest de benadeelde in zoverre zondcr meer,
als regel, jegens de schadeveroorzaker zijn recht op schadevergoeding. Deze regel
kan rechtens me/ door (polis)afspraken tussen de benadeelde en de uitkerende

139 In an. 7.17.2.1 BW word! ZIJ omschreven als de verzekering strekkende lot vergoeding van vermogensschade
die de verzekerde zou kunnen lijdcn, zie over de schadeverzekenng voorts Kroner (1987), p 17 en 30; Mulder
(1988), p. 37 e.v.; Boll (1989a). p. 38; Mok (1998), p. 57 die crop wijit dat de defmitic van het onlwcrp nalaal
de hoofdverbintenis le noemen, te weten de beschermmg tegen het nsko van een onzeker voorval.

i*o Vgl. Kottenhagen-Edzes(l993), p. 316. Aangenomen wordl overigens dat daaraan ook geenafbreuk doetdat
de benadeelde voor de verzekering zclfde premies heeft opgebracht.

u i Asser-llartkamp 4-1, nr. 446, anders Bolt (1989a), p 117 waar er vanuit wordl gegaan dat rccdi het feil van
de samenloop van de vcrgoedingsplichten en het gegeven dat schade slechls eenmaal kan worden vergoed cnoc
leidt dal de schadeveroorzaker jegens de benadeelde is bevnjd. Zie voor een belangwekkcndc besprcking van
beide visies vanuit rechtshistonsch perspectief Zwalve (1993), p. 151 e.v.

"42 Van Boom (2000a), p. 54.
•«3 ZK Asser-Hartkamp 4-1. nr 44«; Boh (1989a). p. 34; Kooenhagen-Edze* (1993), nt 11. Andere gevallen waann

geen subrogatie kan plaauvinden zijn onder meer die waann de schadeveroorzaker behoort tol een categoric
van penorten op wie geen subrogalie mogelijk is en die waarin de verzekeraar afsland deed van zijn recht.
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verzekeraar worden omzeild.'" Het gaat om een bijzondere invulling van de
redelijkheidsmaatstaf van art. 6:100 BW: bij uitkeringen uit schadeverzekering
is voordeelstoerekening zonder meer redelijk.''" Verdere ruimte voor beoorde-
lingsvrijheid ontbreekt in zoverre.'**
Enige discussie bestaat nog over de vraag of dit regime dogmatisch gezien de
juiste basis is om aanspraken van de benadeelde uit schadeverzekering in aanmer-
king te nemen, ik stipte dat al kort aan. Anders dan de ontwerpers bij de mvoering
van afdeling 6.1.10 BW voor ogen heeft gestaan,'*' wordt ook wel gesteld dat
schadeuitkeringen niet op grond van voordeelstoerekening, maar technisch gezien
al eerder in het proces van aansprakelijkheid in aanmerking moeten worden geno-
men. Bolt stelt het zo, dat voorzover de schade wordt vergoed deze rechtens ver-
dwijnt. Een uitkenng uit een particuliere schadeverzekering kan in haar visie niet
worden aangemerkt als een voordeel dat al dan niet in mindering kan worden
gebracht op de schade. De uitkenng is niet anders dan een schadevergoeding, die
tot gcvolg hccft dat schade vm/u'//«/. '*" Het wettelijk systeem van afdeling 6.1.10
BW is dunkt me anders; het schadebegrip ziet alleen op de /ja</e//ge gevolgen
van het schadevoorval.'*'' Het proces van schadebegroting behoort dus beperkt
tc blijven tot het begroten van vermogensnadeel (ziekenhuisnota's en dergelijke).
Pas voor de daarop volgende vraag of de schade volledig aan de benadeelde moet
worden vergoed dient rekening te worden gehouden met voordeel dat hij van het
schadevoorval ondervmdt. De vraag naar voordeelstoerekening maakt die afweging
expliciet: voordeelstoerekening leidt dogmatisch gezien ertoe dat de benadeelde
op minder schadevergoeding recht heeft dan het bedrag waarvoor hij rechtens
schade heeft, en vraagt in zoverre om een goede onderbouwing."" Voordeels-
toerekening bevordert een methodische schadeafwikkeling en kan wellicht zelfs
bijdragen aan een meer afgewogen eindoordeel. Ook omwille van de eenvoud
heeft het huidige systeem voor schadeverzekeringen (subrogatie en bij het ontbreken
daarvan voordeelstoerekening) mijn voorkeur. Ook bij andere betalingen die tot
vergoeding strekken wordt daarvan uitgegaan, zoals bij uitkeringen van het Schade-

144 Dat /on immers de vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker (de aansprakelijke) uitbreiden buiten de grenzen
van de algemene regeis van hei schadcvcrgoedingsrccht, zie Kösler (1971), p. 103. Mogelijk is dal de benadeelde
voor dczelfdc schade eerst /ijn aanspraken op de schadeverzekeraar en toen die op de schadeveroorzaker ten
gelde heeft gemaakt. Retaalde deze laatstc onwetend. dan kan hij htervan op later moment tcrugbetaling vorderen,
bijvoorbecld krachtens art 6:203 BW (onverschuldigde betaling).

u s O.a. /nv. 6. p 1294, Asser-Hartkamp 4-1. nr 446; 7V*w * Commen/aar, an. 6:100 (Oosterveen), p. I6S3;
Kottcnhagen-Fdzcs (1993). p 302

14t. Wcl schuilt er cen /ekere marge van beoordelingsvrijheid bij het bepalen of een verzekering als schadeverzekering
moet worden gekwalificcerd en of de verzekenngsuitkering betrekking heeft opjuist </i> schade waarvoor de
benadeelde schadevergoeding vordert.

147 /nv. r>. p 1292 en 1294.
14« Blocmbergcn (1965). nr 99; Bolt (1989a), p. 35.
14« In die zin trouwens ook Roll (1989a). p. 8
150 Vgl. Kottenhagen-Fdzcs (1993), nt. 3, waar erop wordt gewezen dat volgens de gangbare opvatting hei voordeel

in mindering koml op de .vrAarffwrfOfrfing. niet op de srAarfe Bolt (1989a), p. 7 e.v. vermeldt ook anders
luidende opvattingen.
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fonds Gewcldsmisdrijven. Het fonds zoekt voor haar uitkenngsbeleid aansluiting
bij de regels van het schadevergoedingsrecht van afdeling 6.1.10 BW. Haar betalin-
gen vertonen in zoverre nog een sterkere gelijkenis met de vergoedingsplicht van
deschadeveroorzaker(aansprakelijke)danuitkenngenuitschadeverzekenng. Het
Schadefonds keert echter anders dan schadeverzekeraars 66k, naar analogic met
art. 6:106 lid 1 BW, smartengeld uit.'" Mocht de benadeelde dan nadat hij ecu
uitkenng van het fonds heeft ontvangen (alsnog) trachten om voor dc/e immateriele
schade de schadeveroorzaker aan te spreken, dan kan deze laatstc de subrogatic
van het fonds dan wel voordeelstoerekening tegenwerpen (de schade is al 'goedge-
maakt' door het fonds). Bij Bolt's benadenng dat er geen schade meer is zou voor
dat geval het oordeel moeten zijn dat het leed van de benadeelde door de betalingen
van het Schadefonds rechtens minder is geworden.

Natuurlijk zou men, uitgaande van Bolt's benadenng. voor deze laatstc gcvallcn ook gewoon ccn
uitzondcring kunncn maken en hcl regime van voorxlcelstocrckcning (allccn) dan latcn gcldcn. Muar
uit oogpunt \an dc wcnsclijkhcid van ccn umforme schadepraktijk en hantccrbaurhcid vun het rechl
is er, mede in het licht van de ecrdcrgcnoemdc argumenten, veel voor te /eggen om dc/clfdc technische
gronden en systcmatick tc latcn gelden bij het in aanmcrking nemen van dc ovenge uitkenngen vun
het fonds, schadever/ekeraars of andere derden /<//f bctalingcn van derden die tot schadevcrgoeding
strckken kunnen dan, behoudens ingeval van subrogatic. problccmloos op dc/clfdc grand (voordcclstocrc-
kemng) in aanmcrking worden genomen.

Als technische grond zijn subrogatie en, buiten de gevallen waarin subrogatie
plaatsvindt, voordeelstoerekening kortom het meest passend. Dat sluit ook het
meest aan bij het door de wetgever bij de invoering van afdeling 6.1.10 BW bcoog-
de systeem.'" Tot prineipieel andere resultaten leidt dit wat semantische punt
intussen niet. Ten belope van de uitkering uit schadeverzekering verliest de bena-
deelde, ook bij de door Bolt gekozen benadenng, zijn recht op schadevcrgoeding,
en is de schadeveroorzaker in zoverre jegens hem bevrijd.

* Lft/fermge/j u/7 soc/a/e verzeAren'wg

Het tweede type betalingen van derden waarbij een toevallige samenloop ontstaat
met de door de schadeveroorzaker verschuldigde schadevergoeding, en waarvoor
dus een absoluut regime van voordeelstoerekening geldt, zijn sociale verzekerings-
uitkeringen. Ook die strekken tot vergoeding van specifieke schadeposten (mko-
mensschade, ziektekosten, enzovoort). Voorzover daarvan sprake is en de schade-
veroorzaker in beginsel voor dezelfde schade aansprakelijk is, geldt cveneens een

Vgl. HR 21 februari 1997. AC/ 1999, I4S nl CJHB (tfnxigfu/ 6;rtA) waar de ruimte wordt gelalen om ook
voordeel van de benadeelde dat bctrekking heeft op dc «nmatcneV schade waarvoor hij schadevcrgoeding vorden
<&**• vooniee/jroeTntenwig m aanmerking le nemen Ook de smanengelduitkenngen van het Schadefonds komen
daarvoor in aanmerking. dunkt me. voorzover ha fonds niet al m de vordering van de benadeelde word! getubro-
geerd.
/»v. <5, p. 1294; zie ook u Aiser-Hartkamp 4-1, nr. 446 en 478.
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absoluut regime van voordeelstoerekening. Om discussiedaarover te voorkomen
stellen bijzondere bepalingen in de sociale verzekeringswetten zeker dat de uitkering
indiegevallen in minderingkomtopdedoordeschadeveroorzaker verschuldigde
schadevergoeding.'" Dit worden wel bepalingen van 'verplichte voordeelstoereke-
ning' genoemd, maar zelf laten ze de technische grond voor het in aanmerking
nemen van de uitkering in het midden. Bepaald wordt slechts dat met de uitkering
rckening behoort te worden gehouden bij het 'vaststellen van de schadevergoeding'.
De technische grond daarvoor is (in beginsel) voordeelstoerekening."'' Deze
bepalingen stellen buiten twijfel dat de uitkering in mindering moet komen op
de schadevergoeding en geven daarmee een absolute invulling van de redelijkheids-
maatstaf van art. 6:100 BW: de rechter mist dus ook hier, net als bij de vraag
naar de invloed van uitkeringen uit schadeverzekering, beoordelingsvrijheid. Of
de uitkerende sociale verzekeraar succesvol is in zijn regresvordering is daarvoor
niet relevant.'"

Deze bepalingen berusten uitdrukkelijk op de (beleids)visie dat (ook) sociale uitke-
ringen voor dc benadeeldc een vorm van schadevergoeding zijn, en schade slechts
cenmaal kan worden vergoed.'"" Net als bij particuliere schadeverzekeringen
is dan sprakc van een toevallige samenloop met de verplichting tot schadevergoe-
ding die rust op de schadeveroorzaker. Van subrogatie is evenwel geen sprake;
niet zozeer omdat de sociale verzekering voldoende schadevergoedingskarakter
mist, maar om de - formele - reden dat daarbij niet wordt uitgekeerd op basis van
een particuliere verzekeringsovereenkomst. In het arrest /woopma/ty/ßerf/T^Svere/»-
£/wg gaf de Möge Raad echter voor de niet-toepasselijkheid van subrogatie voor
sociale verzekeraars (ziekenfondsen) nog het argument dat de verbintenis tot beta-
ling van dc sociale verzekeraar krachtens de Ziektewet i/i/toM<fe///£ onvoldoende
gelijk was te schakelen met de vergoedingsplicht die op schadeverzekeraars rust:
'De verzekeraar, zijne verplichting tot uitkering van ziekengeld volgens de Ziekte-
wet nakomende, betaalt niet de schade aan een verzekerd voorwerp in den zin
van art. 284 WvK.' '" Kritisch daarover was Meijers in zijn NJ-noot bij het arrest:
ook de schadeverzekering heeft volgens Meijers een zeker sommenkarakter aange-
zicn ook dan uitgekeerd wordt conform de normen die men vooraf overeenkwam,
zij het dat die uitkering veelal meer de feitelijke schade benadert. Bovendien is

I5J Zic onilcr nicer art. 89 WAO, art. 52 Ziektewet. art. 83a Ziekenfondswet, art. 13 Algemene wet bijzondere
ziektckosten en art. 60 Algemene nabestaandenwet Voor de uitkeringen krachtens de ambtenarenreglementen
ontbrcckt een uitdrukkclijkc bepaling van verplichte voordeelstoerekening. maar is de regeling niel anders.

134 Alicen de sociale vervekcringsuitkcringen die aan het ontstaan van schade in hei vermögen van de benadeeldc
in de weg slaan. /oalsde uitkenngen van de Sociale Verzekeringsbank aan nabestaanden die tevens een beroep
kunnen docn op art. 6:108 lid I BW, worden al meegenomen bij de begroting van de schade (an. 60 tesamen
met art. 6:97 BW).

US Vgl. /«>• «. p. 1294-1295.
156 Aldus expliciet TK 1962-63. 7171. nr 3 (MvT). p. 21. Ook in die zin A-G Koopmans in zijn Conclusie (nr.

9 en 10) bij HR 16 September 1994. AU 1996. 329 nt. CJHB (,V«momj/e Nerferfan</<-n/»oiuirenrf /).
157 HR 3 januari 1936. AÜ 1936. 78 nt. EMM
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ook de vergoedingsplicht van het aansprakelijkheidsrecht soms gefixcerd (vgl.
thansart. 6:119 BW).
Die kntiek lijkt me overtuigend. Weliswaar worden uitkeringen ui( sociale verzeke-
nng meer dan die uit schadeverzekenng vastgesteld zonder dat de precieze, concrete
omvang van de schade van de benadeelde vaststaat. Maar dat doet aan de aard
van de uitkering, het schadevergoedingskarakter, geen afbreuk; het is gcwoon een
kwestie van doelmatigheid."* Het schadevergoedingskarakter (en dus ook de
gehjkenis met de vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker) is bij de enc ver/.e-
kering sterker aanwezig dan bij andere, maar wat alle sociale verzekermgen in
de eerste plaats gemeen hebben is dat ze ertoe strekken concrete schadeposten
op te vangen (inkomensschade, gederfd levensonderhoud, ziektekosten), die tevens
schadeposten zijn waarvoor de benadeelde een beroep zou kunnen doen op het
aansprakelijkheidsrecht. Voorts is het zo, dat de omvang van de vergoeding in
meerdere of minder mate afhangt van de schade in concreto of van daarvoor besl is-
sende factoren (graad van arbeidsongeschiktheid, pcriode waarover inkomen wordt
gederfd, hoogte van het inkomen, van de ziekenhuisnota, behoeltigheid bij de
nabestaanden enzovoort). Zo bezien lijkt het, ervan uitgaande dat schade slcchts
eenmaal wordt vergoed, consequent om ook voor deze uitkeringen het samcnloopre-
gime te laten gelden (dat wil zeggen dat ze zijn aan te merken als een altematief
voor schadevergoeding en het WAO-orgaan daarom bevrijdend betaalt voor de
schadeveroorzaker en in zoverre regres op hem heeft).

Het hier gezegde vmdt steun in de wordingsgeschiedenis van de WAO. De bepaling
van verplichte voordeelstoerekening (art. 89 WAO) werd door de verantw(x>rdelijke
bewindsman onderbouwd met de Stelling dat de WAO-verzekering strekte tot
vergoeding van inkomensschade, en dat de verplichte voordeelstoerekening dubbcle
schadevergoeding moest voorkomen.'" Daaraan deed (kennelijk) geen albreuk
dat het juist in het kader van de WAO vöörkomt dat de benadeelde meer of minder
uitkenng ontvangt dan het precieze bedrag van zijn schade. Uitgekcerd wordt terwijl
de precieze, concrete omvang van desc/»a*/e van de benadeelde (niet te verwarren
met diens mate van arbeidsongeschiktheid) niet noodzakelijk vaststaat. Als arbeids-
ongeschikten immers ieder afzonderlijk gerechtigd zouden zijn tot een uitkering
die exact hun graad van arbeidsongeschiktheid en de daarmee corresponderende
inkomensschade zou moeten weerspiegelen, dan zou dat de uitvoering vertragen
en tot hogere uitvoeringskosten leiden. Door de bepalingen van verplichte voor-
deelsstoerekening mist de kwestie overigens concrete praktische relevantie: de

Anders voor de vraag of de bednjfsvercniging voor uitkcnngen krachlens de Ziektewet kon worden gesubrogeerd:
P-G Besier inzake HR 3 januan 1936. A7 1936, 7g nl. E;MM <Koop;mj/u/Ä<rfri//jwwnigi;i£): het docl van
de Zicktewei is weliswaar Wijkens de Mcmone van Toclichling de gddelijkc gevolgen van arbeidsongachikthetd
te vergoeden, maar de P-G acht het voor subrogatie bezwaarlijk dat dit gebeurt in de vorm van een geflxccrde
som. onafhankelijk van de geleden schade.
Aldus expliciet TK 1962-63. 7171, nr. 3 (MvT), p. 21.
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voordeelstoerekening moet dubbele vergoeding voorkomen, ongeacht de mate
waarin de uitkering is afgestemd op de schade.
Het bijzondere van de bepalingen van verplichte voordeelstoerekening is verder
dat het bedrag van de wettelijke aani/jraaÄop de uitkering in aanmerking moet
worden genomen. Niet nodig is dus dat de uitkering ook al daadwerkelijk aan
de benadeelde werd verstrekt."*" Dat lijkt me bij het uitgangspunt dat dubbele
vergoeding moet worden voorkomen niet onredelijk. In verreweg de meeste geval-
lcn zal de aanspraak op een sociale uitkering ook daadwerkelijk tot betaling komen.
Dat legitimeert de keuze om uit efficiency oogpunt reeds het bedrag van de aan-
spraak aan de benadeelde toe te rekenen (zonder dat die tot betaling is gekomen).
De redelijkheid hiervan ontbreekt evenwel als vaststaat dat de uitkering ondanks
de aanspraak daarop feitelijk niet door de benadeelde zal (kunnen) worden genoten.
Dan is voor voordeelstoerekening geen plaats, dit zal hiema nog aan de orde ko-
men.

Al wat geldt voor vergoedingen die de benadeelde ontvangt uit particuliere en
sociale verzekering, namelijk dat hij in zoverre jegens de schadeveroorzaker zijn
recht op schadevergoeding verliest, geldt dunkt me in beginsel ook voor vergoedin-
gen uit andere hoofde. Specifiek voor voordeelstoerekening valt te denken aan
de uitkeringen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, gemeentelijkebetalingen
ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten en compensatieregelingen van
de werkgever. Als zulke betalingen naar hun aard en omvang strekken tot schade-
vergoeding, dan is de schadeveroorzaker ook in zoverre jegens de benadeelde van
zijn vergoedingsplicht bevrijd. Ook hier is sprake van een toevallige samenloop
met de door de schadeveroorzaker (aansprakelijke) verschuldigde prestatie: de
betaling strekt ertoe schade te vergoeden waarvoor de benadeelde vervolgens ook
de schadeveroorzaker aanspreekt.
Overigens biedt de wet evenzeer ruimte om rekening te houden met uitkeringen
zo/iJerschadevergoedingskarakter. Ondanks de bewoordingen van art. 6:100BW
past dan terughoudendheid: slechts indien dat op grond van bijzondere omstandighe-
den redelijk lijkt, kunnen de betalingen aan de benadeelde geheel of gedeeltelijk
in mindering worden gebracht op zijn recht op schadevergoeding van de schadever-
oorzaker.'*' Er kan zelfs ook buiten de sfeer van voordeelstoerekening rekening
mee worden gehouden, bij toepassing van het rechterlijke matigingsrecht (art. 6:109
BW). Aan de motiveringsplicht moeten dan dunkt me hoge eisen worden gesteld.

IM TK 1995-96. 24 758, nr 3 (MvT). p. 81 en TK 1996-97, 25 478. nr. 3 (MvT), p. 95.
161 Bolt (1989). p 194 e.v. acht ook dan weer de strekking van het voordeel van belang. />G 6, p. 348 is hierover
y summier' Asscr-Hartkamp 4-1. nr. 445 merkt op dat de redelijkheid eigenlijk een nfj>afi>/cntenum is (zo ook

de bewoordingen van art. 6:100 BW): dc redelijkheid kan aan voordeelstoerekening it <fc weg staan. Het is
ovengens de vraag of het critchum ook zo restnetief wordt toegepast. De Hoge Raad lijkl terughoudender,
lie I1R I februari 2002. Atf 2002. 122 (Kan Stra<ji«i/Bra<i<fa) en daarover Engelhard (2002). p. 165.
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Van een absoluut regime is al zeker geen sprake; de redelijkheid is de enige maat-
staf.'** Ook van regres van de verstrekker van zulke uitkenngen op de schadever-
oorzaker kan geen sprake zijn, daarvoor is nodig dat hij aan de benadeelde dezelfde
prestatie betaalde als waartoe de schadeveroorzaker jegens de benadeelde gehouden
was.'"
Voor uitkenngen die naasten doen ui'r vn/gt?v/g/ie»V/ wordt aangenomen dat voor-
deelstoerekenmg in beginsel moet uitblijven. Die komen wiV/ in mindenng op het
bedrag dat de schadeveroorzaker aan de benadeelde verschuldigd is. tenzij daarvoor
aanvullende gronden gelden. De schadeveroorzaker zou daarvan met mocten kunnen
profiteren. Men heeft dan veelal het oog op giften die als extraatje dienen voor
de benadeelde. Maar hoe is het regime van voordeelstocrekening bij giften wuurvan
de strekkmg is dat ze concrete schade van de benadeelde 'goedmaken'.' Vanuit
de gedachte dat het schadevergoedingskarakter (de gel ij ken is met de prestatie
waartoe de schadeveroorzaker op basis van diens aansprakelijkheid jegens de
benadeelde gehouden is) beslissendmoet zijn, ligt voordeclstoerekcning wel voor
de hand.""* Dat is tevens het meest in overeenstemming met het regime dat gcldt
voor de - sterk gel ljkende - situatie waann naasten m:Af.vf redfcs (en om met) kosten
maken ten behoeve van de eiser. Deze naasten hebben daarvoor jegens dc schade-
veroorzaker op grond van art. 6:107 BW recht op schadevergoeding en de eiser
wordt geacht in zoverre geen vermogensschade te ondervinden. Hetzelfde zou
dan moeten gelden als de betaling/gift me/ kan voorkomen dat de eiser schade
ondervindt in zijn vermögen, maar wel diens schade (achteraf) 'goedmaakt' of
vergoed. Art. 6:107 BW geldt dan niet, dät is naar de letter bedoeld voor derden
die rechtstreeks kosten voor hun rekening nemen. Maar de positie van de benadeel-
de behoort achteraf niet gunstiger te zijn dan bij betalingen die zijn schade recht-
streeks wegnemen. Dat zou de benadeelde slechts ertoe aansporen om - om voor-
deelstoerekening te vermijden - de kosten eerst zelf te maken en de naa.vfcTi daarna
pas aan hemzelf te laten betalen (hetgeen met in alle gevallen mogelijk zal zijn,
waardoor <feyäc/o rechtsongelijkheid zou ontstaan).

Er is nog een argument vöör een absoluut regime van voordeelstoerekening bij
giften met een compensatoir karakter: het past bij de gedachte die besloten ligt
in het arrest iVa//o/ja/e Afofer/a/K/e/j/W0M</.ve«</ //. In dat arrest besliste de Hoge
Raad dat schadeverzekeraars ook voor owverplichte schadeuitkeringen ('uit cow/a/i-
ce') worden gesubrogeerd in de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde.
De raad overweegt daartoe dat de schadeveroorzaker anders definitief van zijn

Vgl. Bouman & Tilanus-Van Wasxnaer (1998). p. 70 (Rcdelijkhod a naaMaf); Btoembergen & Lindenbergh
(2001), p. 19 (een kwesJie van redelijkheid').
Zie paragraaf 4.8.1.
In die zin ook Bloembergen (1965). nr. 241. die daartoe (tell dal giften in de meesie gevallen die »trekking
zullen hebben (en dus bedoeld zijn als flnancitle neun ler beperking van de schade), doch anden Bolt (1989a),
p. 243 die met enige aarzeling het penoonlijke karakler ook dan beslissend acht.
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vergoedingsplicht zou zijn bevrijd.'" Hiermee veron</erste/rde raad dat die uitke-
ringen zonder subrogatie in mindenng zouden komen op de door de schadeveroor-
zaker verschuldigde schadevergoeding. Het ligt dan voor de hand om voor uitkenn-
gen van naasten hetzelfde te laten gelden. Voordeelstoerekening sluit kortom het
beste aan bij het regime voor onverplicht betaalde verzekeringsuitkenngen alsook
bij het eerdergenoemde geval waarin naasten rechtstreeks schade op zieh nemen
(art. 6:107 BW). Giften hebben in het algemeen wel vergeleken met vrijwillige
uitkenngen uit schadeverzekering een wat persoonlijker karakter. Ze zijn bedoeld
voor de benadeelde persoonlijk. Bolt acht dat persoonlijke element doorslaggevend
om gecn voordeelstoerekening te laten plaatsvinden."* Ook daar valt wat voor
tc zeggen, maar een scherp criterium is dat niet. Ook uitkenngen uit schadeverzeke-
ring kunncn een zeker persoonlijk element hebben, indien de benadeelde daarvoor
zelf hecft gekozen en (eventueel) er ook de premies voor heeft betaald. Toch weegt
dan het schadevergoedingskarakter bij de vraag naar voordeelstoerekening (of
subrogatie) zwaarder. Men zou daartegen kunnen inbrengen dat de vergelijking
met schadeverzekeringen mank gaat omdat daar een zakelijke verhouding aan ten
grondslag ligt."'' Het wo//t/van schadeverzekeraars bij coulance-uitkenngen
i« hnvenHien meestal commercieel: beoogd zal veelal worden de verzekerde of
de tussenpersoon tevreden te houden of kostbare procedures te verm IJ den.'"°
Bij giften is het gebaar van de schenker persoonlijk, zulke 'echt' altruistische
motieven zouden meer beschermingswaardig zijn. Maar ook het motief achter
de gift lijkt me in dit verband een wat wankel en weinig transparant criterium.
Het enkele fcit dat de verstrekker van de gift behoort tot de persoonlijke sfeer
van de benadeelde betekent immers nog niet dat zijn motieven vrijblijvend waren
(en hoe stelt men dat in concreto vast). Twijfelachtig is bovendien of voordeelstoe-
rekening bij giften die als schadevergoeding zijn bedoeld, juist die bedoeling van
de schenker frustreert. Zulke giften kunnen wel persoonlijk zijn bedoeld, maar
ze worden niet helemaal vrij gegeven: ze hebben een bestemming, een die de bena-
deelde bij het behoud van zijn recht op (andermaal) schadevergoeding via het
aansprakelijkheidsrecht zou frustreren.

Kortom, voorzover de gift strekt tot vergoeding van specifieke, met de vordering
van de benadeelde corresponderende schade ontstaat een samenloop en behoort
de benadeelde voor de betreffende schade zijn vordering op de schadeveroorzaker
te verliezen. Als niet aannemelijk is dat de gift die strekking heeft, pleegt ze

165 MR 7 januari 2000, ,V./2000,212m. MMM (Mjiionafc \«/erfanden/Woi«fr<>m///). Dit sluit aan bij het wetsont-
wcrp van subrogatie voor komend recht. Volgens art 7.17.2.25 BW is niet relevant of dc verzekeringsuilkeiing
in het kader waarvan subrogatie plaatsvindt verplicht dan wel onverplicht is betaald.

I*» Bolt (I989n). p. 24.1.
167 Bij coulancc-betalingcn in hel verzekeringsbedrijf kan worden gedacht aan kwijtschelding van (een deel van)

de premie, rie Mok (1998), p. 100 e.v., maar ook - en zo versta ik de term hier - aan schadeuitkeringen. die
dan vcelal /ijn bedoeki om een geschil op te lossen orte voorkomen (bij wijze van een vaststcllmgsovereenkomst,
art. 7:900 B\V).

168 Mok (1998). p 101.
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- terecht - met te worden verrekend, dit komt nu nader aan de orde.

3.3.5.3 VRIJE TOEPASSING VAN ART. 6:100 BW

Bij betalmgen van derden die wie/ strekken tot vergoeding van de concrete schade
waarvoor de benadeelde de schadeveroorzaker aansprakelijk stelt, is er in beginsel
geen plaats voor het verrekenen daarvan door voordeelstoerekening. Te denken
valt dan aan de bedoelde 'vrije' giften. Als die als vermogenswinst voor de bena-
deelde zijn bedoeld, dan dienen ze in beginsel met in mindering te komen op het
bedrag van de schadevergoedmg die de schadeveroorzaker verschuldigd is. De
redelijkheidsmaatstaf van art. 6:100 BW laat de rechter een zekere mate van beoor-
delingsvrijheid om bij uitzondenng - indien daarvoor bijzondere, aanvullendc
redenen zijn aan te voeren - toch met zulke giften rekening te houden. At'deling
6.1.10 BW biedt daarvoor ook andere gronden, zoals het matigingsrecht (art. 6:109
BW, doch zie lid 2). De regeling van art. 6:100 BW biedt de rechter verder de
mogelijkheid om - bij de vaststelling van het smartengeld - rekening te houden
met i/wmaterieel voordeel. Een geval waann daarvoor vermoedelijk ruimtc bestaat
is bij vorderingen tot smartengeld wegens ongewenste zwangerschap. De vreugdc
van het ouderschap kan het dan redelijk maken om daarmee rekening te houden
bij de vaststelling van de omvang van het smartengeld."'''

wi7 ,so/n/we«verze£mwg

Ook uitkeringen uit particuliere sommenverzekering plegen niet te worden verre-
kend, maar ook hier heeft de rechter een zekere mate van beoordelingsvrijheid
met betrekking tot de vraag naar voordeelstoerekening. Sommenverzekenngcn
zijn verzekenngen waarbij wordt uitgekeerd los van de vraag of en hoeveel
financiele schade is geleden.'™ De hoogte van de uitkenng is reeds bij het sluiten
van de verzekeringsovereenkomst vastgesteld, uitgekeerd wordt ook als de benadeel-
de geen schade heeft, en de uitkering kan minder of meer bedragen dan de eventue-
le schade. Bekende voorbeelden zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ongeval-
len- en levensverzekeringen.'^' Zulke uitkenngen plegen niet te worden verre-

i « HR 21 febtuari 1997. At/ 1999, 145 nt. CJHB ( ( f r o / i ^ i i / M/tA).
170 Art. 7.17.3.1 BWIu id t : 'Sommenverzekenng » d e verzekenng waarbij het onvenchill ig is o f en in hoeverre

met de uitkenng schade wordt vergoed. Zi j is slechls loegelaten bij penoonsverzekering en bij verzekenngen
welke daanoe bij algcment maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewe-
zen.'

171 Zie o j . HR 28 november 1969. A7 1970. 172 nt GJS ( /ÄCDentr) . en in die zin O J . Rb. Amsterdam 30 december
1998. KR 1999. 81 ( V C e i / n w j / ÄeA w ScA<Kirwze*«i / ig): geen voordeelstoerekening van een uitkenng uit
collectieveongevallenverzekenng, nude WA-verzekeraar geen concrete feiten of omitandigheden hceft gestcld
(noch zijn die gebleken), om af te wijken van even genoemd arrest Zie voorts de rechtspraak vermeid bij S r W f -
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kend, maar de kwestie is omstreden."* Het belang van de vraag naar voordeels-
toerekening is groot, aangezien geen subrogatie plaatsvindt (zie paragraaf 4.6).
Dit laatstezal bij de inwerkingtreding van het wetsontwerp voor het verzekerings-
recht naar körnend recht worden verankerd in titel 7.17 BW.'"
Naar geldend recht wordt de kwestie in de eerste plaats beheerst door de recht-
spraak. Sinds het arrest inzake /ÄC/DerA* wordt bij letsel schade aangenomen dat
uitkeringen uit particuliere sommenverzekenng in beginsel niet in mindering beho-
ren te komen op het bedrag van de schadevergoeding van de benadeelde. De Hoge
Raad noemt de uitkering uit sommenverzekenng in dat arrest een omstandigheid
die de schadeveroorzaker 'niet aangaat'.'™ De benadeelde heeft zieh door het
afsluiten van de ongevallenverzekering voor onzekere tijden willen verzekeren
van een vermogensaanwas of welstand (en daarmee van een zekere gemoedsrust).
Het aan.sprakelijkheidsrccht mag daar niet tussenkomen. Dit standpunt van de Hoge
Raad sluit aan bij jurisprudentie van vroegere datum waann de raad besliste dat
sommenverzekeraars niet worden gevw/>rogem/(omdat de benadeelde zijn vordering
tot schadevergoeding behoort te behouden).'" Een uitzondering geldt bij vorderin-
gen wegens derving van dc voorziening in het levensonderhoud (art. 6:108 lid
J B W). Dan wordt wegens de aard van de schade wel. maar al bij de schadebegro-
ting, rekening gehouden met in beginsel alle inkomsten en uitgaven van de bena-
deelde, ook met uitkeringen uit verzekering. Te denken valt aan ongevallen- en
aan levensverzekeringen. Dat levensverzekeringen typische sommenverzekeringen
zijn, het zijn tot op zekere hoogte vormen van sparen of vermogensbeheer, doet
daaraan niet af. Zoals ik eerder aangaf worden in beginsel alle uitkeringen in
aanmerking genomen bij het vaststellen van de schade (het behoeftigheidsvereiste).
Voor voordeelstoerekening lijkt de Hoge Raad bij vorderingen ingevolge art. 6:108
lid 1 BW geen plaats te zien."*

De commentaren op het arrest inzake /BC/Derfcr(en latere jurisprudentie) waarin
de Hoge Raad de koers van gee« voordeelstoerekening bij sommenverzekeringen
volgt, zijn verschillend. Bij de invoering van Boek 6 BW is over de kwestie een

»rfj;oiv/inj{, art 107 (Bolt), aant 31. en over sommenverzekeringen in het algemeen Mulder (1988), p. 39 e.V.;
Van der Burg (1990), p 172 e.V.; Mok (1998), p. 14 e.v.

172 Het zou te ver voeren hier een volledige beschrijving te geven van rechtspraak en vele litcratuur op dit punt.
Verwezen zij naar gedegen en nog steeds actucle hesprckingen elders Zie met name Asser-Hartkamp 4-1, nr.
477; Van den Heuvel (I960), p. 1-44; Bolt (I989o), p 48 e.V.; Konenhagen-Edzes (1993). vanaf p. 308 (tot
p. 317) en de Conclusie van A-O Spier bij 1IR 4 februari 2000, At/ 2000. 600 nt. MMM (AfK-iYfaina/RapAaW
JHrAanfron).

m Maar het geldt reeds sinds HR 31 december 1931, M/ 1932, 419 nt. EMM (SpoorweKongewi/ Ar Km*). De
niemve subrogatieregcling. art. 7.17.2.25 BWstaat in afdeling 7.17.2 BWCSchadeverzekering'), en geldt niet
ook voor afdeling 7.17 3 BW ('Sommenverzekering'), zoals laatstelijk gewijzigd bij EK 2002-03, 19 529. nr.
206 (Ciewijzigd voorstel van wet. d.d. 24 april 2003).

174 MR 28 november 1969. At/ 1970. 172 nt. GJS (»C/fVftO.
175 HR 31 december 1931. W 1932. 419 nt. EMM (Spoor»*go<ig«W Or Km*).
176 Aldus HR I9juni 1970, At/ 1970.380nt. GJS (AWA/'fag/f Star). HR 4 februari 2000, At/2000, 600 nt. MMM
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principiele discussie op gang gekomen. De vaste kamcrcommissie vond in meerdcr-
heid dat voor ongevallenverzekenngen dezelfde regeling zou mocten gelden als
voor schadeverzekeringen.'" (Oud-)rmnister Van Agt wees dat aanvankclijk
van de hand. Art. 6:100 BW zou niets moeten veranderen aan de rechtspraak van
de Hoge Raad. De minister wees op het belang van de persoonlijke vnjheid: poten-
riele slachtofFers zouden zieh moeten kunnen beschermen tegen onvolkomenheden
van het aansprakelijkheidsrecht en een onzekere toekomst, met betrekking tot het
inkomen.'™ Toch werd bij de Invoenngswet, in 1982, alsnog een (ontwerp)rege-
ling voorgesteld die ertoe strekte dat voor elke ver/ekenngsuitkenng die geacht
moest worden de schade te verminderen voordeelstoerekening zou mocten plaatsvin-
den. Een belangrijke taak werd gelegd bij de rechter: die zou met name bij invahdi-
teits- en ongevallenuitkenngen moeten onderzoeken of die, hoewel zc naar de
letter van de verzekenngspolis met gerelateerd waren aan de schade, feitelijk
daarvan niet los konden worden gezien en konden dienen als aanvullcnd inkomen
uit vermögen.'™ Dit stuitte op grote bezwaren in de Tweede Kamer. De CDA-
fractie amendeerde met de Stelling 'dat juist het verzekeren tegen ccn onzeker
voorval, waarvoor somsjarenlang premie isbetaald, niet als voordeel in de school
mag vallen van de pleger van een onrechtmatige daad.''*" Ter onderstcuning
benep men zieh op een enquete in een NOS-programma onder de titel Äw/j/Agewf/
(november 1986) waarin het CDA-standpunt, zij het bij een nogal ambigu vraagstel-
ling,'*' kon rekenen op brede steun (92% van de ondervraagden was het ermee
eens). Besloten werd toen de ontwerp-regeling te laten vervallen en de zaak over
te laten aan de rechter. Een mager resultaat van een uitvoerige discussie, maar
niet geheel zonder betekenis (met name omdat het standpunt van dc regcring in
de discussie zo nadrukkelijk steun gaf aan de wenselijkheid van voordeelstoere-
kening bij invaliditeitsuitkeringen die als vergoeding van inkomensschade of uit
belegging verkregen vruchten kunnen worden aangemerkt).'**

177 PC 6. p. 348.
17« />C 6. p. 349 met verwijzing naar HR 28 november 1969, « / 1970, 172 nt OJS (/flfV/Vrir). Vermocdelijk

speelde mee dat de subrogatieregeling voor Boek 7 BW gereed was en die uitsluilend werd gerescrveerd voor
schadeverzekeraars. Wei wees de minister op dc mogelijkheid van maliging van de ichadevergoeding van dc
benadcclde met een niet-verrekenbare sommenuilkcnng.

IT« Art. 6 1.9.1 la. vierde lid van het ontwerp voor de Invoenngswet van Bocken 3-6 van het BW, zie /nv 6, p.
1278 e.v. en over de genoemde sotnmenuitkenngen explicict /nv. 6. p. 1290-1291.

i«o /nv. 6, p. 1295.
m Zie /nv. 6, p. 1305. Men heeft de vraag naar de wenselijkheid van voordeelstoerekening beperkt tot gevallen

van 5rAu/</aansprakelijkheid. De mening van dc mecrderheid van de ondervraagden dal voordeelstoerekening
onwenselijk was kan daardoor uiteraard zijn beTnvloed

IK /nv 6, p. 1309 Ook de Hoge Raad wijst in zijn arrest inzake HR 4 februari 2000, W 2000, 600 nt. MMM
(Kividama ÄopAnW XicAan/io/i) in navolging van A-G Spier op het belang van deze discussie (r.o 3 6) De
raad steh dat het belang daarvan vooral hgt bij de discussie over de vraag naar voordeelstoerekening bij IcUelscha-
de en bij de mogelijkheid die du biedt om sommenuilkenngen anders dan in het arrest inzake /flf V/Vrtx toch
aan de benadeekk toe te rekenen. DM duidl mogdijk op een koerswijzigmg m » raad» junsprudentie bij tocfcoraU-
ge gevallen in de nchting van voordeelstoerekening bij letselschade.
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Het bclangnjksteargument voor het (ingctrokken) wetsontwerp washet verschil met overlijdensschade:
anders dan bij Ictsclschadc worden sommenuitkeringen in het kadcr van het behocftigheidsvereiste
zoals ge/cgd wcl in aanmcrking genomen. De minister wenste een cinde maken aan dat verschil, het
zou tot ccn uitccnlopcndc positic van benadceldcn leiden.'" Ook werd gewezen op het verschil
met uitkeringen uit sociale vcr/ekenng, die net als particuliere sommenverzekeringen geen volkomen
schadcvcrgoedingskaraktcr hebben tcrwijl toch voordeelstoerekening plaatsvindt.'" Later in de discus-
sic heeft dc minister nog benadrukt dat voordeelstoerekening bij sommenverzekeringen eigenlijk vooral
bedocld was om het oplopen van de WA-schadclast legen te gaan.'" Vanuit die gedachte, het effect
op dc WA-premies, wordt momcntccl ook ccn argument ge/.icn om de huidige koers bij overlijdensscha-
de (waarbij sommcnvcrzckeringcn wcl in aanmcrking worden genomen) tc handhaven.'**

Het verschil met gevallen van overlijdensschade is (ook) momenteel het belang-
rijkste argument in dc discussie."" Kottenhagen-Edzes wijst op de uiteenlopende
positie die benadeelde en schadeveroorzaker door het min of meer toevallige feite-
lijke verloop van de schade innemen. Het huidige systeem leidt er toe dat een
minder hogc schadevergoeding betaald hoeft te worden wanneer men iemand doodt,
zo stelt zij, dan wanneer men iemand kwetst."" Er is los van starre dogmatiek,
zo stelt A-G Spier het, geen overtuigende reden waarom gevallen van dood en
letselschade zo fundamenteel verschallend zouden moeten worden behandeld.'^
Omwille van de helderheid is het goed om voorop te stellen dat aan de uiteenlo-
pende rcgeling voor sommenverzekeringen geen principieel onderscheid tussen
letsel- en overlijdensschade ten grondslag ligt. Het verschil speelt tussen enerzijds
de vorderingen tot schadevergoeding bij letsel- en overlijdensschade en, anderzijds,
vorderingen tot schadevergoeding in de zin van art. 6:108 lid 1 BW (gederfde
voorziening in het levensonderhoud). De contouren van dit huidige systeem lijken
me in beginsel goed verdedigbaar, indien in beide gevallen het schadevergoedings-
karakter van dc verzekering beslissend wordt gemaakt. Als uitkeringen uit sommen-
verzekering niet strekken tot vergoeding van de schadepost waarvoor schadevergoe-
ding wordt gevorderd, dan behoren ze niet daarop in mindering te komen. Dat
is bij overlijdensschade niet anders dan bij letselschade. Ze moeten in het kader
van art. 6:108 lid 1 BW wel in aanmerking worden genomen als ze dienen als
(extra) voorziening voor het bestedingsbudget (dat zal bij uitkering uit levensverze-

18.x /m A, p 1.10*) en 1287 waar het onderscheid 'systematisch weinig fraai' heet. Dit laatste zie ik niet direct nu
de grond voor toerekening van uitkeringen uit sommenverzekering bij vorderingen ingevolge art. 6:108 lid
I HW het behoeftigheidsvereisle is en niet voordeelstoerckening.

184 fov 6. p. 1287 en 1291. :, . . •
I »5 /»v. 6, p. 1299 en p. MOO.
1(6 A-G Spier nccmt dit in ovcrwegmg in zijn Conclusie inzake HR 4 februari 2000, AC 2000. 600 nt MMM (*Hi<4j-

mo Äd/i/iric/ K/r/uinrfjon) Met argument vergt een politieke (en actuariele) eindafweging die hier niet op zijn
plaats is en dan ook achterwege zal blijven.

l«7 In die zin A-G Spier in zijn Conclusie inzake HR 4 februan 2000. AÜ2000,600 nt. MMM (Afi

ins Koltenhagen-Hd7es (1993), p. 309 (bij nt. 34). Hierin ligt op zichzelf uiteiaard nog geen argument voor het
schrappen van het onderscheid Tevens wordt gewezen op een mogelijk verschil in de consequenties daarvan
voor de WA-premics

II« Paragraaf 3 11 van de Conclusie bij HR 4 februan 2000. AW 2000.600 nt. MMM (A'Hwiama-RapAaW RicAanison),
met vordere verwijzingen.
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Moo/Stou* i

kering die voor de nabestaanden zijn afgesloten veelal ook het geval zijn). Hit
de aard van de schade van art. 6:108 lid 1 BW volgt dat elk vermogensvoordcel
dat zonder het overlijden voor het levensonderhoud zou zijn aangewend, in aanmcr-
king moet worden genomen. Ongevallen-, levens- en andere verzekenngen kunnen
bij de vordenng van art. 6:108 lid 1 BW (derving van voorziening in het levens-
onderhoud) veelal worden geacht te strekken als altematief voor de weggevallen
voorziening voor de behoefte aan levensonderhoud. Bij letselschade behoeft met
sommenuitkenngen naar de aard van de schade veelal geen rekening tc worden
gehouden. Dat daarmee in het kader van het behoeftigheidsvereistc van art. 6:108
lid 1 BW wel rekening moet worden gehouden botst dan ook geenszins. Wei past
voorzichtigheid bij de kwalificatie van een verzekering als schade- dan wcl som-
menverzekering. Dit komt nog uitvoerig aan de orde,'*° maar vraagt hier kort
aandacht. Particuliere ongevallenverzekenngen die ertoe strekken om bij letsel
een vaste som uit te keren die bedoeld is als compensatie voor schade waarvoor
de benadeelde vervolgens de schadeveroorzaker aansprakelijk stelt hebben, dunkt
mij, voldoende schadevergoedingskarakter om ze te verrekenen door subrogatie
of voordeelstoerekening. Denk aan arbeidsongeschiktheids- en/of ongevallcnver-
zekeringen waarbij met standaardtaneven of getarifieerde percentages wordt ge-
werkt. ' " Dat met schalen van arbeidsongeschiktheid (G//e<&T/axe) wordt gewerkt
of een vaste som vooraf wordt afgesproken zou daaraan geen afbreuk mocten doen
als die zijn vastgesteld aan de hand van concrete schadegegevens van de bena-
deelde: hoogte van het inkomen, mate van arbeidsongeschiktheid (en die op het
moment van de uitkering nog representatief zijn voor diens werkelijke omstandighe-
den. Daarvan kan immers moeilijk worden volgehouden dat ze de feitelijke schade
onverlet laten, en dat was het uitgangspunt voor voordeelstoerekening of subrogatie.
Als prima facie onduidelijk is voor welke schadepost de verzekeringsuitkering
precies bedoeld is, dan zal moeten worden afgegaan op de brochure, de verzeke-
ringspolisen voorwaarden voordeclaratie enzovoort. Van sommenverzekenngen
lijkt dan slechts sprake indien de verzekering in het geheel niet geacht kan worden
te zijn bedoeld voor de vergoeding van de betreffende schadeposten.
Ook bij de uitleg van het behoeftigheidsvereiste zou het schadevergoedingskarakter
voorop moeten staan. Thans wordt het regime zoals gezegd ook wel zo uitgelegd,
dat het erom gaat in hoeverre de nabestaande voor de voorziening in zijn levenson-
derhoud schadevergoeding behoeft (en dus niet zozeer om de vraag in hoeverre
de nabestaande geacht kan worden levensonderhoud te derven). Terwijl dus voor
het regime van voordeelstoerekening bij letselschade de strekking van de uitkering
die de benadeelde ontvangt van derden beslissend is, geldt voor het behoeftigheids-

l«o Met name in paragraaf 4.6
•»l In de literaluur gaan daarvoor mecr stemmen op. zie daarover Bolt (1989fr), p. 42 en Blocmbergen (1965),

nr 257 « v cn in de door mij bedoelde zin ook o a Van Boeschoten (1950), p 614, De Kok (1965), p 94,
> Mulder (1988), p 43. en Bouman & Tilanus-Van Waraenaer (1998). p. 17; ander» Bolt (1989a), p 224 Zoali

*erd gezien biedi ook de partementaire discussie steun voor voordeelsloerekening
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vereiste dat in beginsel a//e betalingen in mindenng komen op de vordering van
de benadeelde (nabestaanden). De vraag of het voordeel s/refotot vergoeding van
het gederfde levensonderhoud is dan volstrekt niet relevant. Zoals ik eerder aangaf,
kan dit tot onredelijke resultaten leiden:'" de weduwe die schadevergoeding
vordert voor het deel van het levensonderhoud dat betrekking heeft op huishoudelij-
ke uitgaven zoals voeding, kleding en verzekeringspremies (conform de levensstan-
daard zoals die zonder het overlijden zou zijn geweest) zou die vordering kunnen
verliezen vanwege haar uitkering uit hypothecaire levensverzekering (hoewel die
eigenlijk bedocld is als voorzienmg voor de met door haar opgevoerde hypothecaire
lasten). Dit moeilijk te billijken verschil met het regime van voordeelstoerekening
bij letsel schade kan worden voorkomen.
Beter zou zijn om, zoals ik aangaf, bij de uitleg van het behoeftigheidsvereiste
van art. 6:108 lid 1 BW, net als bij letselschade, het schadekarakter beslissend
te laten zijn. Ook dan zullen wellicht in beginsel a//e uitkenngen uit sommenver-
zekenng dc behoeftighcid van de nabestaanden verminderen voorzover daarmee
in hun levensonderhoud wordt voorzien. Immers zullen de betalingen van derden
(en andere vermogensvoordeel voor de nabestaande) extra activa opleveren vergele-
ken met <fe srfuafre zoa/s d/e zander tef o m ^ d « } zou zyrj geweest.Daarbij past
wel een tweetal restricties. In eerste plaats dient dat alleen te gelden voor uitkerin-
gen uit sommenverzekering die in plaats komen van het weggevallen aandeel van
de kostwinner. Het winnen van een prijs in de loterij moet dus buiten beschouwing
blijven. Niet omdat de betreffende bedragen niet voor het levensonderhoud kunnen
worden aangewend, maar omdat ze zonder het overlijden in beginsel na<M7 het
aandeel van de kostwinner in het huishoudbudgetzouden zijngenoten. Nabestaan-
den dienen hun recht op schadevergoeding ingevolge art. 6:108 lid 1 BW met
te verliezen wegens vermogensvoordeel dat zonder het overlijden sow/eso- naast
het weggevallen aandeel van de overledene in hun levensonderhoud - deel zou
uitmaken van hun vermögen. Ten tweede brengt een redelijke invulling van het
behoeftigheidsvereiste mee dat alleen die inkomsten moeten worden verrekend
diestrekkentotvoorziening in juist de onderhoudskosten waarvoor schadevergoe-
ding wordt gevorderd. Een uitkering uit hypothecaire levensverzekering (althans
de daarmee bespaarde hypothecaire rente) dient dan niet te worden verrekend met
de vordering van art. 6:108 lid 1 BW indien die vordering betrekking heeft op
andere kosten van levensonderhoud dan woonlasten (de kosten van voeding, kle-
ding, verzekering), zoals het geval was in het arrest inzake A^7<fo/Na//to/>/jae/
/?/C7»««/A-OM.''" Dat geldt öök, dunkt mij, indien de benadeelde al op andere wijze
dan door de betreffende verzekenngsuitkering in staat is om de hypothecaire schuld
reeds uit andere middelen te voldoen. Ook in het ultieme geval waarin de weduwe
twee uitkeringen uit hypothecaire levensverzekering ontvangt, en haar vordering

192 Zie paragraar .V.V4..V
193 Zie Engelhard (2000). p. 254-259. nool bij MR 4 februari 2000. ,V7 2000.600 ni MMM
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tot schadevergoeding geen betrekking heeft op de woonlasten. dienen dezc veraekc-
nngsuitkenngen haar vordenng onverlet te laten.

Ecu voor dc hand liggendc consequents van hct hier voorgcstanc regime za) zijn dat nabestaanden
hun vordenng anders zullen gaan inklcden Illuslralicf is hct al gcnocnvJc arrest A»u</<jm<j//?a/>/i<u7
AirAanfron: in lagere instantics was schadcvcrgocding gevorderd voor hct deel van dc voor/.icnmg
dat betrekking had op dc hypothecate lasten, maar dit deel van dc vordenng wcrd nadicn ingclrokkcn
en daarbij werden de ovenge kostenposten van het levensonderhoud aanmerkclijk hogcr gewuardecrd.
Wellicht hooptc de raadsman van de weduwe te voorkomen dat dat deel van dc gcvorderde som «HI
worden afgewezen. Bezwaarlijk lijkt dit nsico van strategische proccsvoenng echter met, dc nabe-
staanden zullen de opgevocrdc schadcposicn immcrs moctcn kunncn waamiakcn.

5.5.6 /Iperfu: <fe &evn/<fcn<fe werfa/ig vaw fctfa/ingen vow <fcr</t7t

Resumerend kunnen de regeis voor de invloed van bctalingcn van derden op de
schadevergoeding naar geldend recht (met of zondcr mijn suggestics voor een
redelijke uitleg daarvan) in drie regimes worden onderverdeeld:

In de eerste plaats zijn er de rechtstreekse betalingen van derden die a priori
aan het ontstaan van schade in het vermögen van de benadeelde in de weg staan
(paragraaf 3.3.4). Indien juist de schade(post) waarvoor de benadeelde de schade-
veroorzaker tot schadevergoeding aanspreekt, feitelijk werd gedragen door derden,
dan loopt de vordenng daarop stuk, zie art. 6:97 BW.'*" Ztj zijn dan op hun
beurt als benadeelde aan te merken. Ik noemde als voorbeelden de rechtstreeks
door naasten gemaakte herstelkosten, bijvoorbeeld voor medische behandeling
of bij eerste hulp, loondoorbetaling door de werkgever en voorts de diverse uitke-
ringen aan nabestaanden met een vordering ingevolge art. 6:108 lid 1 BW: ten
belope van betalingen uit dienstbetrekking, bijstand in geld of natura en levensvcr-
zekeringen worden de nabestaanden geacht van het wegvallen van de voorziening
voor het levensonderhoud geen schade te ondervinden. Daarbij stelde ik dat in
mijn visie wel noodzakelijk isdat de betaling isbedoeld als voorziening voorjuist
dät deel van het levensonderhoud waarin door de kostwinner werd voorzien. Bij
een vordering wegens het verlies van debijdrage van de kostwinner die betrekking
had op het huishoudbudget en niet de woonlasten mag het in beginsel geen rol
speien dat de nabestaandeeen uitkering uit hypothecaire levensverzekering geniet.
De schadeveroorzaker is dan in zoverre nog wel jegens de nabestaanden tot schade-
vergoeding gehouden.

In de tweede plaats zijn er betalingen van derden die ertoe strekken dat een-
maal ingetreden schade van de benadeelde wordt vergoed (paragraaf 3.3.5.2). Zulke
betalingen dienen door voordeelstoerekening in mindering te komen op de vergoc-
ding voor de desbetreffende schadeposten (art. 6:100 BW). Het ontbreekt de rechter
in deze gevallen aan enige mate van beoordelingsvrijheid. Genoemd werden uitke-

Wel hebben Indien het gaat om medische herstelkosten van de benadeelde, de betrokken derden in zijn plaati
recht op schadevergoeding. zie art. 6:107 BW.
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ringen van particuliere ziektekoslenverzekeraars, sociale verzekeraars, het Schade-
fonds Geweldsmisdrij ven, de gemeente ingevolge de Wet voorzieningen gehandi-
capten en compensatieregelingen voor het loon of verlofuren die de werkgever
de benadeelde biedt. Daarbij stelde ik dat dit regime (van absolute voordeelstoe-
rekening) in mijn visie ook dient te gelden voor gefixeerde particuliere sommen-
uitkcringen mits ze strekken tot vergoeding van bepaalde schade, zoals arbeidsonge-
schikthcidsverzekeringen. Van uitkeringen uit vrijgevigheid, zoals giften van naas-
tcn, wordt aangenomen dat ze niet in mindenng komen. Daarbij stelde ik dat
voordeelstoerekening in mijn visie wel in de rede ligt indien aannemelijk is dat
de gift is bedocld als vergoeding voor de schade (waarvoor de benadeelde schade-
vergoeding vordert),'" en niet als cxtraatje, los van de schade.

In de dcrdc plaats zijn er betalingen van derden die in het geheel geen schade-
vergoedingskarakter hebben, zij het dat ze weiye/7e/(/A: ter beperking van de schade
kunncn worden aangewend. Behoudens de vordering van art. 6:108 lid 1 BW
komcn die in bcginscl niet in mindering op de vordering tot schadevergoeding;
de benadeelde mag zc daarmee cumuleren. Illustratief zijn de pnjs uit de lotto,
vrijblijvcnde giften, uitkeringen uit particuliere sommenverzekering die uitsluitend
bedocld zijn als 'spaarpotje' en extra door de werkgever betaalde verlofuren. Het-
zelfde zou meen ik moeten gelden voor betalingen van derden die wel een schade-
vergoedingskarakter hebben, maar die niet strekken tot vergoeding van juist de
concrete schadepost waarvoor de benadeelde schadevergoeding vordert. In zoverre
dienen ook die in beginsel niet in mindering te komen op het bedrag van de schade-
vergoeding. Dit wordt vrij algemeen aangenomen en zal hierna aan de orde ko-
men.''"' Ook voor subrogatie is in deze gevallen geen plaats.'" Slechts bij
bijzondere omstandigheden kan onder verwijzing naar de redelijkheidsmaatstaf
van art. 6:100 BW toch voordeelstoerekening plaatsvinden,"* of kan de schade-
vergoeding worden gematigd (art. 6:109 BW). Sprake moet dan zijn van aanvul-
lende omstandigheden, het enkele gegeven van de uitkering is niet voldoende
(bijvoorbeeld de omstandigheid dat de betaling het bedrag van de schade aanmerke-
lijk overtreft).

De drie genoemde regimes kunnen worden geduid als 'hard and fast rules', waarvan
behoudens bijzondere omstandigheden geen afwijking mogelijk is. Met name voor
de eerste twee genoemde categorieen van deelregels kan over de wenselijkheid
daarvan ook anders worden gedacht: in de literatuur klinkt ook de opvatting dat
juist op het terrein van voordeelstoerekening de redelijkheid bepalend dient te

l«5 liidic/inookBloembergcn(1965), nr. 240 en 241. Anders Bolt (1989a). p. 243 waar(uiteindelijk) vanwege
Je slerk pcrsoonlijke sfeer anders word! geconcludcerd (geen voordeelstoerekening. ook niet bij giften die als
schadevergoeding /ijn bedoeld).

1<»6 Zic paragraaf 3.4 4.
l»7 Zie paragraaf 4.ft.
IM Vgl. HR 16 September. Aü 1996, 329 m. CJHB (Mifiona/e Wnferfaiufoi/HWsem/ /) en HR I februari 2002,

Aü 2002. 122 (ton 5iron/rn/ßn7n<y«), en daarover Engelhard (2002). p. 164 e.v.
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zijn. Voor een automatisme zou geen plaats zijn."* Daar staat tegenover dat
de praktijk om duidelijkheid vraagt.*™ Harde deelregels kunnen bijdragcn aan
rechtszekerheid en efficientie. De genoemde regels kunnen dan worden geduid
als gestandaardiseerde uitwerkingen van de redelijkheid: van absolute voordeelstoe-
rekening is alleen sprake indien de te verrekenen betaling als 'schadevergoeding'
kan worden aangemerkt, daarbuiten zijn voor voordeelstoerekening bijzondere
omstandigheden vereist. Alleen dan kunnen derden geacht worden de vergoedings-
functie van het aansprakelijkheidsrecht voor de benadeelde voldoende te ondervan-
gen. Zo werd het bij de invoering van de WAO ook verwoord door tocnmalig
minister Veldkamp:

'Voor een dcel wordt de schadevergoeding, waarop de vcrzekcrde bij het ontbrcken van aunspraken

krachtens de sociale verzekenngswelgeving ex de artikelen 1406 en 1407 BW aanspraak /ou hebben,

vena/igen door een vordering van de gedupeerde wcrknemer op het uitvocringsorgaan van de socialc

verzekenng.'*"

J.5.7

Maar waarom is dit eigenlijk zo, waarom moet de benadeelde kiczen? Waarom
behoudt hij niet gewoon zijn recht op schadevergoeding naastde vergoeding van
zijn verzekeraar? De rechtsliteratuur biedt op dit punt weinig duidelijkheid. Het
lijkt vanzelfsprekend dat de benadeelde voor uitkeringen uit ziektekostenver/ekenng
of Ziekenfondswet zijn recht op schadevergoeding verliest.*°* De juridisch ver-
haalbare schade van de benadeelde wordt in zoverre rechtens geacht te zijn 'goedge-
maakt' en de schadeveroorzaker is daarvoor dan jegens hem bevrijd. Vermogensna-
deel waar concreet vermogensvoordeel tegenover staat moet niet (tevens) tot schade-
vergoeding kunnen leiden. De regel is dan tevens de verA/armg; schade kän feitelijk
immers slechts eenmaal worden vergoed."'
Ook de Hoge Raad oordeelde meer recent dat de strekking van de regeling van
voordeelstoerekening is, 'dat aan de benadeelde het/e/7e///Äf nadcel dat voor hem
uit een tot schadevergoeding verplichtende gebeurtenis voortvloeit, wordt ver-

i w Dc woorden van Van Wassenaer van Catwijck, instemmend aangehaald bij Kollenhagen-Edzes (1993), p 316.
In gelijke zin Bouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998).

200 Bolt (1989a), p. 3.
Ml TK 1962-63. 7171, nr. 3 (MvT). p. 21 (cursief loegevoegd, EE)
202 Zo Sirminghe Damste (1999). p II: 'De benadeelde heeft recht op vergoeding van zijn schade Maar een dubbele

vergoeding is nahjurlijk niet aan de orde.' Hanlief & Van Maanen (1991). p 293 ('net slachlofTer heeft natuurhjk
slechts...) en Van Boeschoten (1950). p. 614: -Het behoeft nauwelijks betoog dat het doel van art 284 (WvK)
niet is bevoordeling van de verzekerde te voorkofnen - deze zou ook zonder dezc wetsbepaJmg van de aansprakelij-
ke niet vergoeding win Aem rmvfo tfoorztyn a»ura^ru/- vergoofe jcAade kunnen vorderen' (curtief tocgevoegd.
EE)

20} Hoezeer zij aan het redelijkheidsgevoel appelleert illustreert dunki mij het Amerikaanse recht, waar net bewiji
van vergoedingen naast de gevorderde schadevergoeding alsprf/Wicio/ wordt aangemcrkl omdat die voor de
benadeelde een nadeiige invloed zouden (kunnen) hebben op de jury, zie daarover Boll (1992), p. 211.
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goed.'™* Vanzelfsprekend is dat echter niet. De visie dat de ziektekostenverze-
keraar schade wegneemt of goedmaakt sluit aan bij de co«cre/e vermogenstoestand
van de benadeelde. Maar dat geldt 6ök als de verzekeraar de benadeelde in de
vorm van een vaste som uitkeert, los van de vraag naar de precieze schade. Toch
laten uitkeringen uit sommenverzekenng het schadeoordeel en het recht op schade-
vergoeding van de benadeelde onverlet. De reden voor het maken van het onder-
scheid is dat met de ongevallenverzekering niet wordt feoogd om schade te vergoe-
den; dat is een zuiver normatief criterium. De strekking van de betaling van de
derde is beshssend. Dat lijkt me een belangnjk verschil met het indemniteitsbeginsel
van het schadeverzekeringsrecht. De verzekerde mag volgens dat beginsel door
de verzekeringsuitkering niet in een duidelijk voordeliger positie geraken dan die
waarin hij zonder het schadevoorval zou hebben verkeerd."" Veelal wordt op
dc parallel tussen beide regeis gewezen,""* maar een belangrijk verschil is dat
de strekking van de betaling voor het indemniteitsbeginsel niet noodzakelijk van
belang is. Sprake is van een overwegend feitelijk of economisch criterium. Het
beginsel van het aansprakelijkheidsrecht is normatief. Toch stelt Dorhout Mees:

'Mccnt men nu wcrkclijk dal de verzekerde die beide vorderingen (een uit onrechtmatigc daad en
ecu legen zijn schadevcrzekeraar, EE) gcldcnd zou kunncn maken zonder dat hem tegen geworpen
zou kunncn worden dat ccn schade hem niet mccr dan cenmaal vergoed kan worden?'*"'

De retoriek van die vraag, de veronderstelde vanzelfsprekendheid van de regel
dat de benadeelde een van zijn vorderingen moet inleveren, zal nauw verweven
zijn met onze rechtscultuur, met de heersende opvattingen over de plaats en functie
van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem en de schadepraktijk.-"*
Daamaast is er een 'harde', rechtseconomische component. Het inroepen van het
aansprakelijkheidsrecht moet niet het vooruitzichtbieden van vermogensvermeer-
dering.*°* Dat zou een aanzuigende werking hebben en het fingeren van schade
bevorderen, een bekend probleem van rechtsstelsels waarin het aansprakelijkheids-

20« HR I februan 2002, N7 2002. 122 (Kon »ma/wi/Brandu); daarover Engelhard (2002), p. 164.
20) tin overigens het criterium ook anders, namelijk dat de verzekerde door het schadevoorval niet in een 'duidelijk

voordeliger vermogenspositic' mag geraken (art. 7.17.2.24, eerste volzin BW). Zie over dat beginsel Kremer
(1988), p. 17 e.v.

206 Die parallel is gctrokken door Van Wassenaer van Catwijck, zie instemmend Kottenhagcn-Edzes (1993), p.
.113. [Ximmenng-Van Kongen (1993). p. 244; Barendrccht & Storme (1995). p. 20. Allen wijzen wel op een
ander verschil met hcl indemniteitsbeginsel: bctalingen van derden worden alleen in aanmerking genomen als
de ver/ekenic anders in ccn 'duidelijk voordeliger posilie' komt te verkeren. zie HR 3 maart 1972, AV 1972,
339 nt. MB (A*! Conyiimri- rop M/ition/Man'ng) en art. 7.17.2.24 BW.

207 Dorhout Mecs (1935), p. 319.

20« Vgl bijvoorbeeld Bolt (1992), p. 219, die op basis van haar onderzoek naar het Amerikaanse recht concludeert
dat dit met hetrekking tot de regeling voor samenlopende vergoedingen (op het moment van schrijven)' funda-
mcniccl anders is'. Zij zoekt de verklanng van die verschillen tevens in factoren buiten het matehele recht,
zoals dc jury-rechtspraak en 'contingent fees'

2OU Dorhout Mees (1935). p. 319: 'In het bijzonder gaat deze regel (dal de schade in het aansprakelijkheidsrecht
niet meer dan cenmaal mag worden vergoed, EE) op wanneer een der gronden voor vergoeding verzekering
is, wurvan immcrs uil en te na bctoogd is (...) dat zij nooit tot bevoordeeling van den verzekerde mag leiden.'
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recht wel mede tot vergoeding kan leiden van gecompenseerde schade. Zo is de
benadeelde volgens de Amenkaanse co//a/era/ .vowm? nv/e in Staat om bepaalde
6ene/itt tot op zekere hoogte met zijn schadevordenng te cumuleren. De schadever-
oorzaker blijft dan desondanks volledig aansprakelijk."'" De gedachte is de/.e,
dat de schadeveroorzaker de nadelige consequenties van het schadevoorval behoort
te dragen.'" Daarvoor is het regres dan niet nodig. Maar:

'Its sting lies in the corollary that the plaintiff may ordinarily keep both the damages as well as the
collateral benefit and thus turn his plight into a bonanza.'"''

Om die reden is voor een aantal gevallen in het Amerikaanse recht een regresrecht
ingevoerd op basis van subrogatie. De verzekeraar van de benadeelde wordt dan
gesubrogeerd in diens vordenng jegens de schadeveroorzaker. Door de rechtsover-
gang kan dubbele schadevergoedmg by de benadeelde worden voorkomen zonder
dat de schadeveroorzaker de dans ontspnngt.""
Ook in het Nederlandse recht is regres het sequeel van het bevrijd zijn van de
schadeveroorzaker in diens verhouding tot de benadeelde. Maar zoals wcrd gezicn
is het juridische vertrekpunt anders: het nsico van dubbele schadevergoeding van
de benadeelde wordt ook zonder het regres al tegengegaan, door de regeis van
voordeelstoerekening. Die zorgen ervoor dat de schadeveroorzaker door schadeuit-
keringen van derden - met of zonder subrogatie - van zijn vergoedingsplicht jegens
de benadeelde is bevrijd. Anders dan in het Amenkaanse recht is het regres (ook
het recht van subrogatie) dus w/e7 nodig om dubbele vergoeding van de benadeelde
te voorkomen. Het is in het huidige wettelijke kader eigenlijk allecn nodig voor
het rechtsgevolg in de verhouding tussen regresnemer en schadeveroorzaker (of
diens WA-verzekeraar)."'* Het regres moet, volgens de heersende opvatting,^"
voorkomen dat de schadeveroorzaker definitief van zijn draagplicht met betrekking
tot de schade is bevrijd.

210 Fleming (19666), p. 1478; Boll (1992), p 201 e.v ; bij M van Dam (2001), p 394-395 wordl vermeid dal
Amerikaanse (verkeers?)slachtofTers gemiddeld voor 18% van het bedrag van de schadevcrgoeding die ze van
de schadeveroorzaker of diens WA-verzekeraar ontvangen tevens een vergoeding uil andere hoofde tot nun
beschikking hebben.

211 En overigens dat de vevzekeringsuitkeringen, hoewel ze daarvoor niet zijn bedoeld, compensate bieden voor
het (substantiCle) deel van de toegewezen schadevergoeding dat de benadeelde verl iesi aan het honorarium van
zijn raadsman, aldus Schwartz (1990), p. 351 en Bolt (1992), p. 204

212 Fleming (19666), p. 1478
213 Fleming (1970), p. 18 noemt het dan ook de betangnjkste functie van regres dat wordt voorkomen dat de benadeel-

de meer ontvangt dan zijn werkelijke schade en een '6vpnx/u<7' dat daarbij de schade wordt verplaatst naar
de schadeveroonaker. M. van Dam (2001), p. 395 vermeldt dat regresnemers in het Amehkaantc recht vanwege
de hoge transactiekosten zelfs 'nauwehjks' van het regresrecht gebruikmaken.

214 In die zin ook /nv 6, p. 1294, vgl. anders voor Belgisch recht Frederic«) (1971), p. 20: 'Telkens moet worden
uitgemaakt of het slachtofler de verzekenngsvergoeding mocht cumuleren met de vergoeding uit het gemeen
recht, met andere woorden ofde verzekeraar al dan met in de rechten van zijn verzekerde was gesubrogeerd'.

213 Zie paragraaf 6.3.1.
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3.4 Bij/ondere perikelen in verband met het regres

De onderhavige regresrechten zijn, zoals gezegd, het sequeel van regels van het
schadevergoedingsrecht die de schadeveroorzaker bij een toevallige samenloop
van prestaties van zijn vergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijden. Het
bevnjd zijn van de schadeveroorzaker is de aan/e/rfi/ig voor de wettelijke regres-
rechten. Die leggen de draagplicht met betrekking tot de schade alsnog bij hem.
De vraag naar de wenselijkheid van voordeelstoerekening gaat dan ook vooraf
aan de vraag naar het regres, het werkt niet omgekeerd.*'* Als eenmaal wordt
gekozen voor een systeem van regres, dan ontstaat daarmee een noodzakelijke
cirkel die, wil het regresrecht met tot onredelijke resultaten leiden, niet mag worden
doorbroken: noodzakelijk is dat in al die gevallen waarin regresrechten gelden
de schadeveroorzaker van zijn verplichting tot schadevergoeding jegens de bena-
dccldc wordt bevrijd. Zonder voordeelstoerekening is de schadeveroorzaker immers
dubbel bctaling vcrschuldigd.

Al/i*.rroviiljikf*.t/ui 1 ta/muln*»h/rtoyrcra^^tu?Kir>j*»tvanH#?w.o*/;ht<^ü»rhniiHiry» af<jrwlt

dan de verhouding waarbinnen de schadeveroorzaker van zijn vergoedingsplicht
moet worden bevrijd. Bij subrogatie is dat uiteraard het minst problematisch.*"
Het reeds aan de benadeelde betaalde kan hij dan aan de gesubrogeerde tegenwer-
pen en vice versa. Daarbij kunnen echter problemen ontstaan, met name indien
het moment van subrogatie nog in de toekomst ligt of als over het schade- of
sommenkarakter van de verzekering onduidelijkheid bestaat. Als bijvoorbeeld de
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar na het betalen van de verzekeringsuitkering
regres zoekt en de verzekering in die procedure als een schadeverzekering wordt
aangemerkt, dan bestaat het risico dat de benadeelde mogelijk zonder medeweten
zijn vordering verliest. Reeler is het risico van dubbele betaling in het algemeen
bij de z^//i/aHc//ge' regresrechten (sociale verzekeraars, de ambtenareninstanties
of particuliere werkgevers in het kader van art. 6:107a BW). De schadeveroorzaker
of diens WA-verzekeraar kan zieh geconfronteerd zien met een regresvordering
terwijl hij aan de benadeelde voor diezelfde schade al schadevergoeding betaalde,
zonder dat hij deze onverschuldigde betaling aan de regresnemer kan tegenwerpen.
Als gevolg van het zelfstandige karakter van het regresrecht laten betalingen in
de verhouding tussen de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar) en de bena-
deelde zelf, het regres onverlet. Om dubbele betaling te voorkomen stellen de
bepalingen van verplichte voordeelstoerekening in de aanspraakverlenende wet

216 Niet uiigcslotcn is echter dat de Hogc Raad bij zijn afwijzing van voordeelstoerekening voor uitkeringen uit
somrnenverzekenng. inzake HR 28 novembcr 1969, AC/ 1970. 172 nt. GJS (/Ä7ZVnh), de omgekeerde benadcring

' heeft gevolgd Oat is de Stelling van Bolt(l989<j), p. 41 . en in aansluiting daarop noemt ook zij de vraag naar
regres juist prealabel voor kwestics van voordeelstoerekening.

217 Asscr-Hartkamp 4-1, nr. 446.
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zeker, dat de rechter bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening moet
houden met de aanspraak van de benadeelde op een uitkering (of loon).*'* Maar
als ten onrechte geen voordeelstoerekening plaatsvindt, dan doet dit geen afbreuk
aan het regresrecht. Het vordenngsrecht van de regresnemer staat. dat is het zelf-
standige karakter, los van het vordenngsrecht van de benadeelde.

Het kan zijn dat de benadeelde, bewust of uit onwetendheid, zijn aanspraken op de schade vcroor/akcr
geldcnd maakl tcrwijl hij /ondcr medeweten van dc schadcvcroor/akcr tcvens, door hcl/clfdc schadc-
voorval. ccn niet verrekende aanspraak hecft op ccn socialc vcr7ckcnngsuitkcring. In dat gcval kan
de schadcveroor7aker (ofdiens WA-verzekeraar) van dc benadeelde ten bclopc van het onverschuldigd
betaalde bedrag terugbetaling vorderen krachtens art. 6:203 BW. Wat de schadeveroor/aker mW kan
is in een daarop volgcnde rcgrcsprocedurc van de uitkcrcndc socialc verzekeraar betaling weigeren
op de grond dat reeds betaald is.'"

De bepalingen van verplichte voordeelstoerekening bevorderen dat onnodige of
dubbele betaling wordt voorkomen. Dat het bedrag van dc aanspraak wordt vcrrc-
kend, en met pas het uiteindelijk betaalde bedrag, maakt dc bij het rcgrcs bctrokke-
nen bovendien minder afhankelijk van traaghcid van de betrokken uitkeringsin-
stantie. Wei loopt de benadeelde hierdoor het nsico tijdelijk te zijn overgelevcrd
aan de administratie en de betrouwbaarheid van uitkenngsorgaan en/of werkgever.
Zo lijkt niet ondenkbaar dat reeds vaststaat dat dc benadeelde aanspraak maakt
op loon of een uitkering, maar dat de verstrekker daarvan /e/7e///£ nog met tot
betaling daarvan is overgegaan en onzeker is dat dit binnen onafzienbare tijd ook
zal gebeuren. In dat geval kan de benadeelde proberen om de schadeveroorzaker
(ofdiens WA-verzekeraar) bereid te vinden het bedrag van de schadevergoeding
onverminderd te betalen, eventueel bij wijze van voorschot. Dat zal echter gelet
op diens onverminderde blootstelling aan regres niet gemakkelijk lukken. Zou
de werkgever of het uitkeringsorgaan dan immers op later moment alsnog tot
betaling overgaan, dan loopt de schadeveroorzaker het nsico om bij een regresactie
voor dezelfde schade opnieuw te worden aangesproken. In theorie kan met cessie-
constructies worden gewerkt (de benadeelde cedeert zijn loonaanspraak),"" maar
die zullen alleen uitkomst bieden als voldoende zeker is dat het ook tot betaling
zal komen.

J.4.2 //oe afao/ww/ is Ve/p/icA/e

Voordeelstoerekening van de enkele aanspraak op een sociale verzekeringsuitkering
of loon roept ook in ander opzicht vragen op. Wat geldt indien definitief vaststaat

211 Zie onder meer art. 89 WAO, art. 52 Ziektewet, ait. 83a Ziekenfondswct, an. 13 Algemene wet bijzondere
ziektekosten en an. 60 Algemene nabestaandenwet; en daarover voons ÄAao'evefXoeaV/ig, an. 107a (Bolt),
aim 4. Voor rechtspositionele uitkeringen aan ambtenaren geldt, naar ik aanneem hetzelfde, maar geeft de
Verhaalswet ongevallen ambtenaren hiervoor geen bijzondere regeling.

219 Hel regresrecht van sociale verzekeraars heeft immen een zelfctandig karakter.
220 Köster (1971). p. 108
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dat de aanspraak op loondoorbetaling of uit sociale verzekering niet daadwerkelijk
tot betaling zal komen? Of de benadeelde zijn wettelijke aanspraak ook daadwerke-
lijk zal benutten bepaalt hij immers veelal zelf."' WAO-uitkeringen zullen (tijdig)
bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen moeten worden aangevraagd,
en voor het geldend maken van de aanspraken krachtens de Ziekenfondswet is
aanmclding nodig en een verklaring van de werkgever. Veelal zal de benadeelde
zieh wel melden, aangezien hij daar zelf belang bij heeft. Die weg lijkt goedkoper
en sneller dan een vordering tegen de schadeveroorzaker.*" Maar wat geldt als
hij dit nalaat (en zieh dus ondanks de wettelijke aanspraken op een uitkering tot
de schadeveroorzaker wendt en schadevergoeding vordert)?
In het arrest Mrt/o/ta/e jVeder/anc/tvi/WcMrt&eMd / werd de Hoge Raad in dit verband
om een oordeel gevraagd.'" Een vakantiewerker op Texel had schade opgelopen
van een aanrijding waarvoor zijn werkgever jegens hem aansprakelijk was. De
ziektekostenverzekeraar van zijn vader nam de schade voor zijn rekening. In de
daarop volgende regresprocedure van de (gesubrogeerde) verzekeraar weigerde
de WAM-verzekeraar van de werkgever betaling: de jongen had als vakantiewerker
ook een aanspraak krachtens dc Ziekenfondswet, en dus zou verplichte voordeels-
tocrekening moeten plaatsvinden (art. 83a ZFW, tezamen gelezen met art. 6:100
BW). De ziekenfondsaanspraak zou dan dus in mindering komen op de vordering
waarin de ziektekostenverzekeraar was gesubrogeerd."* Dat de jongen van die
aanspraak helemaal niet op de hoogte was geweest, zieh in elk geval niet bij het
fonds had aangemeld om die aanspraak geldend te maken en het ziekenfonds in
werkelijkheid niets had uitgekeerd was volgens de WAM-verzekeraar geen beletsel.
Naar het oordeel van de Hoge Raad echter strekte de regeling van verplichte voor-
deelstoerekening ertoe:

'(...) dat dc voordelcn die dc vcrzckcrdc aan zijn aanspraken krachtens de in die wet bedoelde verzeke-
ring ontlccnt, in rekening worden gebracht bij de vaststclling van de schadevergoeding waarvoor naar
burgerlijk recht jegens dc vcrzekerde aansprakclijkhcid bestaat. Het strookt niet met deze strekking
dat niede aanspraken in rekening zouden worden gebracht, die niet tot verstrekkingen of vergoedingen
ingcvolge dc verplichte verzekering hebben gcleid, behoudens voor zover dit in rekening brengen
- in de bewoordingen van art. 6:100 BW - niettemin redelijk is. '" '

221 Al lijkt best verdedigbaar dat hei weigeren van loonbctalingen bij art>eidsongeschiktheid, die aan de daarvoor
gekiende voorwaarden voldoen (vgl. art. 7:621 BW), crediteursverzuim of zelfs wanprestatie oplevert (aangezien
de loondoorbetaling een wezcnlijk clement is van de arbeidsovercenkomst).

: : : Vgl. de ("onclusie van A-G Koopmans (nr. 10) bij MR 16 September 1994. At/ 1996, 329 nt. CJHB (Afafiona/e
AWcWom/fn HV>ue/.v<'n</ /).

223 Zie HR 16 September 1994. A71996.329 nt. CJHB (Mi/iono/c Afa/erfamfei/H'oitt/fr-itrf/). Als a priori vaststaat
dat detlnitief nicls uitgekeerd zal worden, vindt geen toerekening plaats, aldus Köster preadvies (1971), p. 108.

22« Hoewel het fonds feitelijk nicis had uitgekeerd, de benadeelde feitelijk niets had ontvangen en de (niettemin
in zijn vonjenngsrecht beperkte) gesubrogeerde ziektckostenverzekeraar op het moment dat zij de uitkenng
deed van niets »ist.

225 HR 16 September 1994, W 19%, 329 nt. CJHB (Afo/iona/e Afoferfamfoi/Wbiirfn»«/ /).
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Anders gezegd, de verplichte voordeelstoerekening moet geen 'blinde' voordeels-
toerekening worden. Het uitgangspunt is dat niet genoten uitkenngen niet voor
voordeelstoerekening in aanmerking komen. Dat is anders indien de omstandigheden
van het geval voordeelstoerekening 'niettemin redelijk' maken, in de zin van art.
6:100 BW. In het meer recente arrest inzake Kan S/raa/e/i/£ram//.v kwam de I loge
Raad tot een vergelijkbaar oordeel. Aanspraken die met daadwerkelijk tot verstrek-
kingen hebben geleid dienen volgens de raad niet te worden toegerekend. Ook
nu met de restrictie 'behoudens voorzover dat niettemin redelijk is'."" Oat sluit
aan bij de genoemde ratio van de voordeelstoerekening: het voorkomen dat de
benadeelde door het inroepen van het aansprakelijkheidsrecht in een fmancicel
gunstiger positie komt te verkeren dan waarin hij zonder schadevoorval zou hebben
verkeerd."'
De Hoge Raad laat echter de mogelijkheid open om het bedrag van de - niet geno-
ten - aanspraken op het recht op schadevergoeding van de benadeelde in mindering
te laten komen. Kän dat redelijk zijn? Brunner wijst in zijn NJ-noot inzake M*/iVvw-
/t? ^Jer/a«^/i/>foi«/$t?«<y / op het geval waarin de benadeelde 'zonder goedc
reden' nalaat zieh bij het ziekenfonds aan te melden. In de procedure /elf was
die reden er overigens wel: de werkgever had ten opzichte van de benadeelde
ontkend dat sprake was van een dienstbetrekking, hetgeen impliceerde dat de
benadeelde geen aanspraak maakte op een uitkering krachtens de sociale werkne-
mersverzekeringen. De zaak laat goed zien welke consequentics die simpelc nalatig-
heid kan hebben: de WAM-verzekeraar zag zieh daardoor geconfronteerd met
een regresvordering van de ziektekostenverzeke»"aar in plaats van met een regrcs-
vordenng van het ziekenfonds. Dat was nadelig, omdat alleen het regres van het
ziekenfonds beperkt werd door het zogenaamde werkgeversverweer (art. 83c ZFW)
terwijl de ziektekostenverzekeraar ewbeperkt verhaal kon nemen. Verder noemt
Brunner het geval waarin de benadeelde zieh wel aanmeldt, maar zijn kosten
vervolgens feitelijk niet declareert. Ook Van Boom wijst op het geval dat het
eigenlijk voor de benadeelde niet geoorloofd was om de sociale uitkering onbenut
te laten."* Daarvan kan volgens hem ook sprake zijn als de benadeelde de aan-
vraagtermijnen heeft veronachtzaamd of anderszins is tekortgeschoten in formalitei-
ten die de aanspraakverlenende wet oplegt.'"

Een zekere medewerking aan een vlotte afhandeling en inachtneming van de belan-
gen van schadevercorzaker en regresnemer mögen uiteraard, analoog aan de schade-
beperkingsplicht van de benadeelde (art. 6:2 BW), wel verlangd worden. Bij het
toekennen van rechtsgevolg daaraan in de vorm van voordeelstoerekening past
in mijn visie echter terughoudendheid, mede gelet op het 'uitzondering-op-uitzonde-

"6 HR 1 febnjan 2002, AU 2002. 122 (Kan Sf«io«en/Ärnm/tt), zie dairover Engelhard (2002). p. 164
227 Zie paragraaf 3.3.7.
22S Als de benadeelde bij de administrate bekend was zal het uitkeringsorgaan, ondanks zijn uitdrukkelijke wens

om zijn aanspraken onbenut te laten, loch tot uitkenng (moctcn) ovcrgaan.
2» Van Boom (2000a). p. 28.
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ring' karakter (zonder dat het feitelijk tot betaling komt, toch voordeelstoerekening).
Vergissingen en een zekere nalatigheid bij het invullen van papieren en declareren
moeten in dit verband, ook als ze verwijtbaar zijn (apathisch of frauduleus gedrag
van de benadeelde), niet kunnen leiden tot het verlies van de vordering. Het lijkt
erop dat ze gerescrveerd wordt voor emstige gevallen, waarbij wel wordt gedacht
aan het door opgave van valse voorwendselen verloren hebben van een aanvanke-
lijke aanspraak op uitkering. Maarzelfs dan betwijfel ik of voordeelstoerekening
op zijn plaats is. Waar het om gaat is, welke betekenis moet - en: mag - worden
tocgekend aan de schending daarvan. De normale ratio voor voordeelstoerekening
ontbreekt in deze gevallen, nu er geen risico is van dubbele vergoeding bij de
benadeelde. Toerekening zou overigens in een geval als in de zaak iVa/;'owa/e
jVw/cr/tfm/evj/ WoM*/.ve« J/aan de orde was, slechtsde gesubrogeerde ziektekosten-
verzekeraar treffen (zij het dat die eventueel sancties zou kunnen stellen jegens
de benadeelde). ; .-• ; * • ^ . , ,-,

Zelf zou ik daarom eigenlijk meer zien in een andere oplossing: mmmer voordeels-
toerekening bij niet genoten uitkeringen. De benadeelde dient van zulke risico's
niet de kosten te dragen; hij heeft 'zijn portie' al gekregen in de zin dat hij geen
uitkering meer ontvangt (of meer gelijkend op het onderhavige geval, hij uit andere
hoofde een schadeuitkering geniet en om die reden - in casu werd de ziektekosten-
verzekeraar in zijn vordering tot schadevergoeding gesubrogeerd - zijn recht op
schadevergoeding verliest). Om hem dan in verwijtbare gevallen ook nog via de
redelijkheidsmaatstaf van art. 6:100 B W (bij wijze van uitzondering-op-uitzonde-
ring) zijn recht op schadevergoeding te laten verliezen lijkt een stap teveel: de
benadeelde zou door zijn eigen schuld tussen wal en schip vallen. Sterker nog,
het aansprakelijkheidsrecht behoort in mijn visie met zijn schuld geen enkele
bemoeienis te hebben; de vermogenstoestand van de benadeelde kan alleen van
invloed zijn op zijn vordering tot schadevergoeding jegens de schadeveroorzaker
indien hij daardoor i/u/>6e/ zou worden vergoed. Dit sluit bovendien beter aan
bij het regime van art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW: ook dan verliest de benadeelde
zijn recht op schadevergoeding slechts voorzover de uitkering feitelijk werd genoten
(alleen in zoverre is subrogatie mogelijk)."'" Om te voorkomen dat ook de regres-
nemer recht heeft op verhaal en de schadeveroorzaker dus meer dan eens gehouden
is tot vergoeding van dezelfde schade, zal in de (eventuele) regresprocedure toch
moeten worden nagegaan of de uitkering daadwerkelijk is of zal worden verstrekt.
Afwijzing van de regresvordering past, indien blijkt dat de betrokken uitkering
niet daadwerkelijk aan de benadeelde zal en behoeft te worden verstrekt. De schade-
veroorzaker doet er dan wel goed aan niet te snel te schikken indien er twijfel
mogelijk is over de vraag of de uitkering feitelijk wel zal worden verstrekt. De
regresnemende uitkeringsinstantie kan daartoe dunkt me om een afschrift van het
toekenningsbesluit worden gevraagd of om een voorlopig besluit tot toekenning.

:K> Zie parsgruf 4.2.4.
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Kan zij dit niet overleggen (terwijl men kennelijk wel over voldoende informatic
beschikt voor een regresprocedure), dan zal ofwel de regresvordenng moeten
worden afgewezen (mdien uit de omstandigheden blijkt dat men definiticf geen
uitkenng verschuldigd is) of zal een voorlopige of een voorwaardelijke toewijzing
(vgl. art. 6:105 BW) kunnen volgen. Hetzelfde heeft te gelden als zonder de onheu-
se informatie van de benadeelde nooit aanspraak op een uitkenng zou hebben
bestaan (het ontbreken van het Nederlanderschap indien dat een voorwaardc is
voor het recht op de bewuste uitkenng). Dan zal eveneens sprakc zijn van voordeels-
toerekening tenzij de aanspraak wegens de fraude uiteindelijk nict tot bctaling
komt, en zal de regresvordenng al dan met onder de voorwaarde dat de uitkering
ook daadwerkelijk (zij het ten onrechte) wordt verstrekt, moeten worden toegewe-
zen."'

Ook kan het gebeuren dat voordeelstoerekening ten onrechte niet plaatsvindt omdat
de schadeveroorzaker met precies weet in hoeverre de benadeelde tcvens aanspraak
maakt op andere vergoedmgen. Dat vereist immers kennis van de persoonhjke
omstandigheden van de benadeelde zoals diens precieze werkzaamheden, nationali-
teit of graad van arbeidsongeschiktheid. De benadeelde kan de schadeveroorzaker
daarin ook manipuleren.'" Als de schadeveroorzaker dan onverschuldigd aan
de benadeelde betaalt, kan hij dit - door het zelfstandige karakter van het regres-
recht - mef ook tegenwerpen aan de regresnemer • • > :
Dit geval had zieh voorgedaan in de zaak /?//'/bverzeJteriwg.vAa/iAyT(o/c«flrar.v uit
1935.'" De benadeelde had dubbele vergoeding ontvangen door zieh eerst tot
de schadeveroorzaker te wenden en daama pas tot de sociale verzekeraar (risico-
drager in de zin van de Ongevallenwet 1921). De sociale verzekeraar sprak daarop
eveneens de schadeveroorzaker aan. Dat was volgens de Hoge Raad terecht, gelet
op het zelfstandige karakter van het regresrecht. Het gegeven dat de schadeveroor-
zaker voor dezelfde schadeposten al schadevergoeding aan de benadeelde zelf
had betaald deed daaraan geen afbreuk. Dat sloot aan bij Meijers' eerdere A7-noot
bij het arrest inzake fa/«m/7?MAaa£."'' De annotator had cnig verband tussen
de vordenng van de benadeelde en de daarop betrekking hebbende voordeelstoere-
kening en (anderzijds) het slagen van de regresvordenng nadrukkelijk van de hand
gewezen.

231 Zie over dil laalslc nadcr. paragraaf 8 5.

U2 Van Boom (1995). p. 864 wyst op het geval dat de benadeelde zieh ab zelfstandige voordoet en de ichadeveroor-
zaker of diens WA-verzekeraar daardoor voorbij zict aan zijn aanspraken uit sociale verzekering.

2JJ HR 15 februari 1935. AC/1935,417 nt. EMM (*>in«rzeJl*ri/isiifl/i*/7b/«uiar»). Zie ook Van Boom (2000o),
p. 26-27.

2M HR 5 december 1929, A£/ 1930, 1055 nt. EMM (ÄuAaaA/Aa/um).
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De schadeveroorzaker rest dan in beginsel slechts een vordering uit onverschuldigde
betaling jegens de benadeelde (voorzover dat althans in het licht van hun eerdere
schikking nog mogelijk is). Van Boom wijst erop dat de schadeveroorzaker in
uitzonderlijke gevallen jegens de regresnemer een beroep zal kunnen doen op art.
6:34 BW. Hij werpt daartoe het geval op dat de schadeveroorzaker op redelijke
grond meende dat de benadeelde zelfstandige was en niet een werknemer in de
zin van art. 6:107a BW."' Verder noemt hij het geval van een onverwachte
wending in dc (sociaalrechtelijke) rechtspraak die tot gevolg heeft dat de benadeelde
alsnog aanspraak krijgt op een sociale verzekeringsuitkenng."* Ook de WA-ver-
zckcraar zal daarop aanspraak kunnen maken.

5.4.4 O/ir/tv/mg WM.ve/e«</e WACK/C/MM/CTI

Dc afstemming tussen de vraag naar voordeelstoerekening en het regres kan ten
slottc nog in ander opzicht problematisch zijn. Lange tijd was het zo dat aanspraken
uit sociale ver/.ckcnng volgens dc Hoge Raad in mindering moesten komen op
dc vergocding voor dc .vo/w vw/j </c .vc/tarfepav/en, het voile bedrag van de schade-
vcrj'.oedinj» dus Dit hfitekendi* dat ZP zo nndy» ook.in.mindfiriry».mf«i.stfip.komfir

op andere schadeposten van de benadeelde, zoals immateriele schade.'" De laatste
jaren gaan stemmen op voor een 'postenstelsel' bij voordeelstoerekening:-^ inko-
mensvoordeel komt dan uitsluitend in mindering op de vergoeding voor de inko-
mensschade en niet 66k op smartengeld, immaterieel voordeel uitsluitend op smar-
tengcld enzovoort. Die ontwikkeling kan op steun rekenen in de rechtspraak. In
1976 oordeelde de Hoge Raad uitdrukkelijk dat het ten aanzien van alle schade-
posten ter beoordeling van de rechter Staat in hoeverre het redelijk is het voordeel
daarop in mindering te laten komen."' Maar de rechter is vrij om de verzeke-
ringsuitkering ook in mindering te laten komen op de vordering die de benadeelde
heeft met betrekking tot andere schadepost(en) dan die waarvoor de uitkering is
bedoeld. De Hoge Raad wijst op de grote vrijheid die de rechter in het kader van
art. 6:100 BW heeft.

Voor de eerdergenoemde gevallen waarin een absoluut regime van voordeelstoere-
kening geldt lijkt het postenstelsel zelfs het enige juiste. Dat de uitkering uit parti-
culiere schadeverzekenng of sociale verzekering bijvoorbeeld zonder meer op het
bedrag van de schadevergoeding in mindering dienen te komen berusten op de

133 Van Boom (1995), p. 864 en dczelfdc (2000n). p. 32.
JJ6 Van Boom (2000<!), p. 32.

2)7 Reeds in die zin MR 23 juli 1946. AÜ 1946. 545 nl. DJV (C«»ra/e IPeriKeven/Fentvn/a). Ook Bloembergen
wijst daarop in zijn NJ-noot bij HR 17 december 1976, AÜ 1977, 351 (Pa« oVrn EnaVSo/igaem); zievoorts
Bolt (1989<i). nt. 62.

2)1 Bouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998), p. 68 e.v. gaan er vanuit dat dit al geldend recht is. maar baseren
dit op een in mijn optiek te ruime uitleg van de relevante overwegingen van de Hoge Raad in HR 17 december
1976. AÜ 1977. 351 nt. ARB (Jan aVn ftiaVBongarm).

23» MR 17 december 1976. \ 7 1977. 351 nt ARB (Kan J«i Enrftfiongaerti); vgl. ook HR 21 febnuri 1997, AÜ
1999. 145 nt. CJHB (Wrong/W WrtA).
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gedachte dat de benadeelde slechts eenmaal vergoeding behoort te ontvangen voor
zijn schade. Dat veronderstelt een zekere gelijkems tussen de vergoedingsplicht
van de verzekeraar en die van de schadeveroorzaker, een toevallige samenloop
van prestaties. Daarvan kan geen sprake zijn bij vergoedingsplichten die elk afzon-
derlijk betrekking hebben op uiteenlopende schadeposten.

3.4.5 /*o.v/e/is/e/se/Aiy voorJee/s/oerefawmg

Het is vanuit diezelfde gedachte van samenloop dat de wettelijke regresregelingen
de ene prestant een regresrecht geven jegens de andere. Toch heerst onduidchjkhcid
over de vraag of (ook) bij het regrev een sommen- of een postenstelsel behoort
te gelden. Specifiek voor uitkeringen uit schadever/ekenngen lijkt een postenstelsel
bij voordeelstoerekenmg zonder meer beter aan te sluiten bij het regresregimc.
Schadeverzekeraars worden alleen gesubrogeerd in de vordenng van dc benadeelde
met betrekking tot de schadeposten waarvoor uitkenngen zijn verstrekt. De bena-
deelde verliest dan ook alleen voor <//e schadeposten zijn vordenng."'"' Dat kan
ook wel worden ingelezen in de woorden van art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW:
de verzekeraar wordt gesubrogeerd in vordenngen die de verzekerde heeft ter zake
van zijn schade voorzover de verzekeraar 'die' schade heeft vergoed. Daaronder
dient dan schade te worden verstaan in de zin van art. 6:95 BW (concrete schade-
posten zoalsinkomensschade.herstelkosten en kosten van lijkbezorging). Hiervan
uitgaande ligt het voor de hand om dan hetzelfde te laten gelden voor die gevallen
waann subrogatie (tijdelijk) niet mogelijk is en voordeelstoerekening plaatsvindt.
Toekomstige uitkeringen uit ziektekostenverzekering dienen dus uitsluitend op
de schadepost ziektekosten in mindenng te komen, en w/'e/ te worden meegewogen
bij de vaststelling van het smartengeld.

Het regresrecht van het Schadefonds Geweldsmisdrijven hceft betrekking op zowcl de materiele als
de immalencle schade van het fonds. Voorzover het matenclc deel bestaat uit ziektekosten en inkomens-
schade wordt het fonds, net als particuliere vcrzekeraars, uitsluitend gesubrogeerd in dc vordenng
die dc benadeelde heeft voor die schadeposten (en naar rato van dc omvang van de aansprakclijkhcid
voor die schadeposten). Voor het immatcricle deel van de schade treedt het fonds in de vordering
tot smartengeld, en heeft daarmee jegens de schadevcroorzaker een regresrecht voor nict m6cr dan
de maximale omvang van diens aansprakclijkhcid voor de immatericlc schade.

Het verschil tussen een sommen- en een postenstelsel bij voordeelstoerekening
heeft belangrijke consequenties indien de te verrekenen uitkering groter is dan
de schadepost waarop zij betrekking heeft,"*' bijvoorbeeld bij eigen schuld. Eigen
schuld leidt immers veelal «/«?/ tot vermindering van de aanspraken op een verzeke-
ringsuitkering, en wel tot vermindering van het recht op schadevergoeding van

240 Van Boom (2000a), p. S3, waar wordt gesproken van het congruentievereiite, zie ook Van Boom (1996), p.
99.

Mi Bolt (1989a), p 20
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het aansprakelijkheidsrecht. In een postenstelsel kan de uitkering dan dus maar
gedeeltelijk worden verrekend. De benadeelde komt meer schadevergoeding toe
dan bij een sommenstelsel, aangezien het surplus van de uitkering niet ook in
mindering kan worden gebracht op andere schadeposten waarvoor de schadever-
oorzakcr aansprakelijk is. Het lijkt dan onredelijk (en niet in overeenstemming
met de vergoedingsfunctie van het aansprakelijkheidsrecht) uitkeringen öok in
mindering te laten komen op de vergoeding voor schadeposten die n/e/ corresponde-
rcn met de schade in het kader waarvan de betrokken sociale uitkering wordt
gedaan, 7.oals smartengeld."' Ook de bepalingen van verplichte voordeelstoereke-
ning staan daaraan niet in de weg. Die zorgen er alleen voor dat reeds het bedrag
van de tfaw.sy?/"tfa£ op de uitkering aan de benadeelde wordt toegerekend en niet,
zoals bij de normale toepassing van art. 6:100 BW, de/e/te///£ verstrekte bedragen.
De rechter mist dus alleen beoordelingsvrijheid met betrekking tot de vraag of
het verrekenen van de betreffende uitkering als zodanig redelijk is ." ' Over de
vraag of het bedrag van de aanspraak die (verplicht) moet worden toegerekend
in mindering moct komcn op het volledige bedrag van de schadevergoeding of
alleen op de daarmee corresponderende schadeposten, zwijgen de bepalingen van

Uitgaande van de ratio van voordeelstoerekening in dit verband, het voorkomen
dat de benadeelde dubbel wordt vergoed lijkt een postenstelsel het meest zuiver."*
Is het immers niet onredelijk om de benadeelde het recht op schadevergoeding
te ontzeggen op de grond dat zijn schade (juridisch) al vergoed is door een verzeke-
ring die voor de betreffende schadeposten helemaal niet bedoeld was? Dat kan
naar geldend recht bijvoorbeeld gebeuren indien de ziektekosten van de benadeelde
volledig worden vergoed krachtens de Ziekenfondswet en de benadeelde de schade-
veroorzaker daarom uitsluitend aanspreekt tot schadevergoeding voor de overige
schade. Bij een sommenstelsel bestaat dan de mogelijkheid om de ziekenfondsgel-
den daarop in mindering te laten komen.

Janssen werd slachtofler van een aanrijding waarvoor de firma Huys BV aansprakelijk is. Hij vordert
van Huys BV schadevergoeding voor zijn ziektekosten, die echter door Janssens eigen nalatigheid
(nict-nalcving van schadebcpcrkingsplicht, een vorm van eigen schuld, art. 6:101 BW) aanmerkelijk
hogcr zijn dan ze hadden hoeven zijn. Los daarvan, maar naar aanleiding van hctzclfde schadevoorval,
heeft hij ook recht op smartcngeld van Huys BV. Als de ziektekosten in dit voorbeeld volledig worden
vergoed ingevolge de Ziekenfondswet dient dat Janssens recht op smartengeld onverlet te laten.

242 In gelijke zin Bloembergen (1965). nr. 246 en Bolt (1989«), p. 183 e.v. (en zie haar verdere literaniurverwijzingen
innt. 6 2 o p p . 20). Doch zic Hol" Den Bosch 24 december 1974, Aü 1977, 214 (Oer/tt//ÄQ. waarhethofde
WAO-uilkeringcn zoncler veel omhaal ook in mindering laat komen op het smartengeld.

243 Vgl. 5c-Wt»tvrR0<tftng. an. 108 (Holt), aant. 66; Clausing (1964), p. 406 en dezelfde (1970). p. 208. Uit HR
16 September 1994. \ 7 1996. 329 nt. CJHB (MJ/IOW«? AM<?r/an<fen/»'oudj<?/i</ /) valt, zoals ik hiervoor al
aangaf. op le maken dat de rechier nog wcl enige beoordelingsvrijheid heeft indien h« risieo van dubbele betaling
door de schadeveroorzaker of dubbele vergoeding van de benadeelde. niet aan de orde is.

344 Vgl. Bolt (1989a). p. 183 e.v. waar voor voordeclstoerekening in het algemeen voor een genuaneeerder postensteK
sei wordt gepleit en daarover kritisch Asser-Hartkamp 4-1. nr. 445.
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Uiteraard is het van belang het regime van voordeelstoerekenmg parallel te laten
lopen met het negnesregime voor de zelfstandige regresrechten. Of dän een sommen-
ofpostenstelselgeldt lsniet helemaal duidelijk; volgenseen uitspraak van de Hogc
Raad kan de regresnemer zieh op de schadeveroorzaker verhalen tot ten hoogste
de som van diens aansprakelijkheid voor a//f schadeposten.*** Zo is voor het
regresrecht van de WAO alleen nodig dat de regresnemer krachtens die wet kosten
heeft gemaakt. Niet nodig is dat de benadeelde voor het bedrag van de WAO-
uitkenng ook verhaalbare i/i/rommyschade heeft (waarvoor de schadeveroorzaker
volgensde regeis van het aansprakclijkheidsrecht aansprakelijk is). Bcpaald wordt
slechts dat de schadeveroorzaker niet meer verschuldigd is dan hij aan de bena-
deelde verschuldigd zou zijn geweest (het civicle plafond). Vanuit mijn eerdere
standpunt dat het regres het regime van voordeelstoerekening moct volgen, en
met omgekeerd, ligt naar huldige maatstaven een postenstelscl het meest voor de
hand. Maar er zijn ook zelfstandige redenen om tevens voor het regres, zoals Van
Boom meerdere malen heeft bepleit,"^ een postenstelsel te laten gcldcn. In hoofd-
stuk 7 zal hiemaar uitvoenger aandacht uitgaan.

3.5 Conclusie .

In dit hoofdstuk lag de nadruk op de achtergrond en directe aanleiding voor de
onderhavige regresrechten: detoevalligesamenloopvanprestaties. Debetalingen
van particuliere of sociale verzekeraars of andere derden moeten strekken tot ver-
goeding van dezelfde schade als waarvoor de schadeveroorzaker aan hem schade-
vergoeding verschuldigd is. Als daarvan sprake is, dan werken die betalingen
bevrijdend voor de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar). Dat volgt uit
regeis van het schadevergoedingsrecht die erop neerkomen dat de benadeelde voor
(het deel van) de schade dat door anderen wordt vergoed zijn recht op schadever-
goeding verliest. Schade kan en behoeft slechts eenmaal te worden vergoed. Het
al gecompenseerd zijn van de schade doet geen afbreuk aan de aa/i.v/7rafo7//Me»Y/
als zodanig. Het speelt pas een rol in de zogenaamde omvangfase (de fase van
het vaststellen van de schadevergoeding): voor het deel van de schade van de bena-
deelde dat al door derden wordt vergoed is de schadeveroorzaker jegens hem
bevrijd.

De technische gronden die afdeling 6.1.10 BW hiervoor geeft zijn verschillend.
Voor recA/s/reefoe kosten die derden maken ten behoeve van de benadeelde,"'

M5 HR 23 juli 1946. A7 1946. S4S nt DJV (Cenr/u/e H>r*g*wi/F«TW«*fl); zie paragjaaf 7.4.
M6 Van Boom (1996). p. 99 en dezelfde (2000a). p. 53-54
2«7 Dat wil zeggen dal ze builen het vermögen van de euer blijven. Oegenen die de schade voor hun rekening

hebben genomen kunnen vervolgens op hun beurt worden aangemcrkl als benadeelde. Ze hebben dan ten belope
van de gemaakte kosten een beperkt recht op schadevergoeding ingevolge art. 6:107 BW. Ook daarvoof gekh
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hceft de benadceldc geen schade in zijn eigen vermögen (en dus evenmin recht
heeft op schadevergoeding)."* Voorbeelden daarvan zijn de loondoorbetaling
door de werkgever bij arbeidsongeschiktheid, verstrekkingen in natura zoals het
vervoer naar het ziekenhuis, rechtstreekse voorzieningen op de werkpiek zoals
therapeutische zorg, of extra vnje dagen (voorzover zonder deze betalingen schade
zou zijn ontstaan waarvoor de schadeveroorzaker aansprakelijk zou zijn geweest).
Betalingen daarentegen na*/af rechtens eenmaal schade is ontstaan in het vermögen
van de bcnadeclde (zoals verzekeringsuitkenngen aan de benadeelde of aan zijn
schuldeisers, bijvoorbeeld het ziekenhuis) komen in mindenng door subrogatie
dan wel voordeelstoerekening (art. 6:100 BW). Alle betalingen dienen ui'to/ui/em/
van invlocd tc zijn (in mindenng te komen) op de schadeposten waarop ze betrek-
king hebben.

Voor betalingen waarbij sprake is van de genoemde samenloop geldt, als regel,
cen absoluut regime van subrogatie dan wel voordeelstoerekening. Dat houdt in
dat de benadeelde ten belope van die uitkeringen ongeacht de verdere omstandighe-
den van het geval zijn recht op schadevergoeding verliest."'' De titel van betaling,
in geld of in natura, verplicht of onverplicht, en de vraag of de regresactie van
de vcrstrckkcr slaagt, staan daaraan met in de weg. Een zo absoluut regime geldt
voor betalingen die strekken tot vergoeding van schade, die tevens schade is in
de zin van afdeling 6.1.10 BW (en waarvoor de benadeelde schadevergoeding
vordert). Met name valt daarbij te denken aan uitkeringen uit particuliere schade-
verzekering, onkostenvergoedingen, sociale verzekeringsuitkenngen, betalingen
van de werkgever, giften die zijn bedoeld ter vergoeding van de schade, en aanvul-
lende ambtenarenvoorzieningen. Ook verzekeringsuitkeringen waarbij tot op zekere
hoogte met gefixeerde bedragen of berekeningstabellen wordt gewerkt kunnen
die strekking hebben (zoals invaliditeitsuitkeringen op basis van zogenaamde G//e-
der/a.«?, schalen van arbeidsongeschiktheid waarbij de hoogte van de uitkering
tussen de schalen varieert). Daarvoor dient in mijn visie dan ook eveneens subroga-
tie dan wel voordeelstoerekening te gelden, mits aan twee voorwaarden is voldaan.
De schadebepalende factoren moeten zijn vastgesteld aan de hand van concrete
schadegegevens van de benadeelde (hoogte van het inkomen, mate van arbeidsonge-
schiktheid) en die moeten op het moment van de uitkering nog representatief zijn
geweest voor diens feitelijke vermogenstoestand.""

hel regime zoals het hier wordt besproken.
24» Van een echte samenloop van prcslaties is dan strikt genomen gecn sprake: dc werkgever moet het loon doorbeia-

Icn (en daarmcc schade voorkomen). de schadeveroorzaker moet inkomensschade vergoeden.
24» Ook ander voordcel van de benadeelde kan op grond van voordeelstoerekening in mindenng komen op zijn

recht op schadevergoeding; daarvoor gelden andere vuistregels. zie Spier e.a. (2000), nr. 225 (Hartlief) en de
rcdelijkheidsmaatstaf van art. 6:100 BW. Zie voorts Asser-Hartkamp 4-1, nr 442 e.v. en vgl Bolt (I989n),
p. 183 c.v.

2?o Dil komt uitvocriger aan de orde in paragraaf 4.6.
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Bij de zelfstandige regresrechten gelden aanvullende bepalingen in dc aanspraak-
verlenende wet. Die bepalen dat reeds het bedrag van de ua;i.v/>ra<iA' in aanmerking
behoort te worden genomen, ongeacht of de aanspraak daadwerkehjk al tot betaling
heeft geleid. Dat heeft uitsluitend te maken met het verplichte karakter van de
aanspraakverlenende wet of arbeidsovereenkomst: deze bepalingen ontnemen de
benadeelde de keuze om zieh door een beroep op het aansprakelijkheidsrecht aan
de desbetreffende aanspraken te onttrekken. Uitkenngen die feitelijk niet worden
genoten behoren in beginsel niet op de vordering van de benadeelde in mindering
te komen, tenzij de benadeelde te kwader trouw heeft gehandeld. De Hogc Raad
laat daarvoor ruimte in de arresten Mi/iuiia/e M^cr/tfMt/t'/i/H'oirtAvm/ / en Ära/u/te/
Fan S/raa/en."' Aangenomen wordt wel dat voor deze exceptic (voordeelstoere-
kening bij feitelijk met genoten betalingen) alleen plaats is in gevallcn van boze
opzet. Dat houdt dunkt me de marge van de beoordelingsvrijheid van de rechter
in dit verband beperkt, hetgeen op zieh wenselijk is. In mijn visie ontbreekt voor
voordeelstoerekening echter elke goede grond, zelfs als de benadeelde zijn uitkering
door eigen toedoen misliep. De reactie op het verwijtbare gedrag moet in dit ver-
band niet komen van het aansprakelijkheidsrecht; dät heeft zieh alleen te richten
op de feitelijke vermogenstoestand van de benadeelde (en dc vraag in hocverre
de schade kan worden geacht te zijn opgeheven door de betalingen van derden
of ander voordeel). Slechtszal indedaarop volgende regreszaak, ervan uitgaande
dat de aanspraken van de benadeelde niet tot betaling zullen komen, de regrcsvordc-
ring moeten worden afgewezen. Voor het geval dat het nog onzeker is of de betalin-
gen door de benadeelde zullen worden genoten, opperde ik om de regresnemer
een (voorlopig) toekenningsbesluit van de uitkering te laten overlcggen of, als
dat onder omstandigheden nog niet mogelijk is, zijn vordering voorwaardelijk
toe te wijzen, analoog aan art. 6:105 BW.

Bij betalingen ten slotte, die wit?/ strekken tot schadevergoeding of tot vergocding
van de schade waarvoor schadevergoeding wordt gcvorderd (vrijblijvcnde giften,
uitkenngen uit 'echte' sommenverzekering) ontstaat er geen samenloop met de
vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker. Voor een absoluut regime van voor-
deelstoerekening en regres is dan ook geen plaats. Wel kan de betaling om andere,
aanvullende redenen dan het (ontbrekende) schadevergoedingskarakter in mindering
komen op het bedrag van de schadevergoeding. Ook kan er rekening mee worden
gehouden door rechterlijke matiging (art. 6:109 BW). De consequentie is dan echter
dat de schadeveroorzaker definitief van zijn vergoedingsplicht is bevnjd; voor
het regres is in deze gevallen immers, wegens het ontbreken van samenloop, geen
plaats. Het zou goed zijn om die omstandigheid bij de vraag naar voordeelstoereke-
ning te betrekken.

HR löseptember 1994. At/ 1996. 329 m. CJHB (Ab/iona/e /V«/er/a/i<y«i/(fou<lie;i<//), IIR I februari 2002,
AÜ20O2, 122 (Fan S/raai«i/Äram/u)
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De aanleiding voor de wettelijke regresrechten ligt bij de omstandigheid dat de
schadeveroorzaker in diens verhouding tot de benadeelde is bevrijd.'" De ratio
van het regres is om ervoor te zorgen dat het aansprakelijkheidsrecht dan normale
doorgang vindt opdat de uiteindelijke draagplicht met betrekking tot de schade
toch weer bij de schadeveroorzaker ligt. In de navolgende hoofdstukken volgt
een verdieping in de achtergrond en functies van het regres. Maar eerst vragen
het rechtskarakter en de inhoud van de regresregelingen meer aandacht.

JS2 Bij pank-ulicrc schadevcrrekeraars verliest de benadeelde zijn vordering reeds door subrogatie. Maar zou daarvan
gecn sprake zijn. dan vindt voordeelstoerekening plaats.
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IV Wettelijke regresregelingen

/« </// Aoq/ifc/uJt \'o/g/ een ftes/>reib"ng van de we/Ze/z/'ite regresrege/z'ngen CM m«
gmr//en van sawen/oo/? waarvoor (voora/snog) geen regrwrec/i/en ge/*/en. /n
</e //7era/«ur Ä//>jÄ:e« voors/eZ/en ow /e /towen /o/ een a/geme/»e, wnz/brme regresre-
ge//ng. A/e</e we/ Ae/

verge/i/fang H-ortfe/j o/irferu'or/jen; wa/ z//« Je versc/i/7/en we/ ant/ere q/ge/e/V/e
rec/i/e« fzoa/.v Ae/ regre^recA/ i'a« werfeaa«.v/jra/te///'A:en o/re.v.v/e) tvi we/ .vrArtrfe-
c/a/w.v? 7b/ s/o/ vo/g/ een c/e/?/j/7/e en een 5Mgges7/e voor rfe^r/wM/enng w;n een
i/n»/brw

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd gezien dat voor de gevallen waarin derden a priori
of achteraf schade van de benadeelde voor hun rekening nemen, deze laatste als
regel, zijn recht op schadevergoeding verliest. In de körnende paragrafen zal worden
gezien in welke van die gevallen de betalende derden daarvoor een beroep kunnen
doen op de onderhavige regresrechten. Daartoe zal eerst kennis worden gemaakt
met alle wettelijkeregresregelingen afzonderlijk. Daarna zullen ze als zelfstandige
categorie van verhaalsrechten worden besproken. Natuurlijk geeft niet elke schade
waarvoor de benadeelde een uitkering uit hoofde van sociale zekerheid ontvangt,
aanleiding tot regres. Uitkeringen ingevolge de Algemene ouderdomswet bij voor-
beeld zijn gerelateerd aan het bereiken van de leeftijd van vijfenzcstig jaar, niet
aan het schadevoorval, en behoren dus niet te kunnen leiden tot regres. De Algeme-
ne Ouderdomswet kent dan ook terecht geen regeling voor samenloop met het
aansprakelijkheidsrecht. De wel relevante gevallen, verstrekkers van uitkeringen
die wel gerelateerd kunnen worden aan een concreet schadevoorval zijn gerang-
schikt naar gelang de aard van de schade: het regres met betrekking tot medische
herstelkosten, inkomensschade, overlijdensschade (gederfd levensonderhoud en
begrafeniskosten), en de immatenele schade bij letsel of overlijden. In paragraaf
4.6 komt een aantal schadedragers aan de orde voor wie een regresrecht ontbreekt.
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4.2 Regres bij medische herstelkosten

De meest voorkomende schadepost in de sfeer van letsel en overlijden zijn de
medische herstelkosten. Daartoe behoren ziekenhuisrekeningen, de kosten van
medicatie en medische hulpmiddelen, consulten, therapie, en alle overige kosten
die in redclijkheid nodig zijn om het lichaam zoveel mogelijk in de toestand te
brengen van vöör het ongeval."' Voor vrijwel alle gevallen waarin derden buiten
het aansprakelijkheidsrecht om ten behoeve van de benadeelde zulke kosten moeten
maken of voor hun rekening nemen, gelden een of meerdere van de onderhavige
regrcsrechtcn dan wel het vordenngsrecht van art. 6:107 BW. Dit laatste komt
in paragraaf 4.9 uitvoeriger aan de orde en zal in het navolgende overzicht daarom
buiten beschouwing blijven. Om welke regelingen gaat het daamaast precies?

4.2.7 /1/7. ÄJ6ZFW

Ecn bclangrijk decl van dc mcdischc herstelkosten wordt vergoed door sociale
vcr/.ckcraars. De meest in het oog springende sociale verzekeringswet is in dit
verband de Ziekcnfondswct. De Zickenfondswet biedt dekking voor eenvoudige
ziektekosten, zoals de kosten van huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandheelkundi-
ge hulp en farmaceutische hulp. Maar ook de kosten van onderzoek, behandeling
en verpleging in een ziekenhuis vallcn eronder, en (thans) voorts onder meer kosten
vanorgaantransplantatie, medischehulpmiddelen(prothesen,bril), ziekenvervoer
en bepaalde kosten van revalidatie. De benadeelde moet met de hoogte van zijn
inkomen onder een bepaalde loongrens verkeren,"" of meeverzekerd zijn als
partner of kind in dczelfde huishouding. De vergoedingen vinden plaats in natura,
dat wil zeggen dat de door de benadeelde gemaakte kosten door het ziekenfonds
aan bijvoorbceld huisarts, apotheek of ziekenhuis worden vergoed.
Het bedrag waarvoor de Zieken fondswet de benadeelde aanspraak gee ft op zulke
verstrckkingen of voorzieningen komt in mindering op zijn recht op schadevergoe-
ding voor de desbetreffende schade. De grondslag daarvan is in beginsel voordeels-
toerekening, rechtstreekse betalingen en verstrekkingen zullen al bij het proces
van schadebegroting zijn verdisconteerd."* Voorzover de geldwaarde van de
verstrekkingen niet kan worden vastgesteld, wordt deze bepaald op een geschat

256 IV kosten moeten vanuil modisch oogpunt wenselijk zijn en in aard en omvang redelijk zijn, zie o.a. Asser-Han-
kamp 4-1, nr. 471; Barendrccht & Slorm (1995). p. 169 e.V.; Bouman & Tilanus-Van Wasscnacr (1998). nr.
25 (p. 46).

257 l)e /.iekenfondswet geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor zeirstandige ondememers en voor uilkerings-
of pcnsiocngercchtigikn Voor het jaar 2002 bcdraagl de loongrens voor werknemers 30 700 Euro.

;<« Art. 83<i /KW: 'Bij de vaststelling van de schadewrgoeding. waarop de verzekerde naar burgerhjk recht aanspraak
kan maken ter zake van een teil, dat aanlciding geeft tot het \ crlencn van verstrekkingen of vergoedingen
mgcvolge de verzekenng, houdt dc rechter rekening met de aanspraken, die de verzekerdc krachtens deze wet
heett.'
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bedrag."' De benadeelde verliest zijn recht op schadevergoeding slechts met
betrekking tot de betreffende herstelkosten (de ziekenhuisrekening, de kosten van
medicatie, enzovoort). De ziekenfondsaanspraken dienen het overige deel van de
vordering van de benadeelde (andere ziektekosten, inkomensschade ofsmartengeld)
ongemoeid te laten.'*" Voor met verzekerde schade zoals verplcging 'hoogste
klasse' of bijbetalingen die de benadeelde het ziekenfonds verschuldigd is, kan
de benadeelde dan nog wel een beroep doen op het aansprakelijkheidsrecht. Voor
het deel van de schade dat voor rekening komt van het ziekenfonds. hecft hot fonds
een zelfstandige regresvordenng op de schadeveroorzaker, los van de vordering
van de benadeelde. Art. 836 ZFW luidt:

'- I. Bchoudcns tocpassing van het denk lid, eerste volzin, heeft cen ziekenfonds voor de krachtens
de ver/ckenng gemaakte kosten verhaal o/x/c^entr, i/u* i« \w/>a/u//mv Ac/ ivroorza/ten >•«« /icf /.v</i<uA'-
voorva//yeg«w </e verzeAen/enaar 6u/gir/i/A w / i f fo/sc/ia</ev¥fxoc</i/i#'-«»wp/ic/i/, doch ten hoogste
tot het bedrag, waarvoor dc/c bij het onlbreken van de aanspraken krachtens de ver/ckermg naar
burgerlijk recht aansprakclijk zou zijn, verniindcrd met cen bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoe-
ding toi bctaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de verzekerde naar burgerlijk recht is
gehouden' (mijn cursicf, EE).

De regeling kent een drietal componenten, die mutatis mutandis in dezelfde bewoor-
dingen terugkomen in alle overige regresregelmgen, zij het dat de uitleg en invul-
ling die eraan gegeven wordt nogal eens uiteenloopt. In de eerste plaats geldt het
regresrecht van het fonds alleen voor de krachtens de verzekering gemaakte kosten;
voorzover verstrekkingen in natura zijn gedaan, kunnen die krachtens het tweede
lid worden bepaald op een geschat bedrag. Om welke kostenposten het dan gaat,
en in hoeverre die kunnen worden verhaald, komt in de navolgende hoofdstukken
uitvoeriger aan de orde. In de tweede plaats kan het regresrecht alleen worden
ingeroepen jegens de schadeveroorzaker (de civiel aansprakelijke). In art. 83c ZFW
wordt het regres op de werkgever of collega's van de benadeelde echter beperkt
tot gevallen waarin de schade door hun opzet of bewuste roekeloosheid is ontstaan.
Ook het regres op gezinsleden is slechts beperkt mogelijk. Van deze kwestie, de
van het regres gevrijwaarde personen en instanties. volgt een bespreking in hoofd-
stuk 9. In de derde plaats is het regresrecht beperkt tot het bedrag dat de schade-
veroorzaker zou hebben moeten betalen in de - fictieve - situatie dat de betalingen
van de Ziekenfondswet (en ook andere voorzieningen) zouden ontbreken en hij
rechtstreeks door de benadeelde zelf zou zijn aangesproken (het civiele plafond).
Ook hiervan volgt in het navolgende, in het bijzonder in hoofdstuk 7, nog uitvoerig
bespreking.

Hier zal ik me beperken tot bijzondere onderdelen van de regeling van art. 83c
ZFW. Het meest in het oog springt dan het derde lid van die regeling. De laatste

An 83/> lid 2 ZFW bepaalt aides voor hei regresredu zeit hetzdfde zal dan gclden bij de vraag naar voordeelfloe-
rekening.
De argumenten voor dit zogenaamde postenslelsel kwarnen hiervoor al aan de orde, in paragraaf 3.4.5.
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ijAe regrejrege/mgen

jaren is actief gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het ziekenfondsregres.
Het regresbeleid van de fondsen bleek nogal inefficient: dat hield de regresopbreng-
sten naar het oordeel van de regering onnodig laag. De Algemene Rekenkamer
wcrd gevraagd een onderzoek in te stellen naar de uitvoenng van het regres van
de fondsen. Haar belangrijkste conclusie was dat het regres de fondsen onvoldoende
fmanciöle prikkels bood. Met regresrecht van art. 83/> ZFW strekt zieh weliswaar
uit over de krachtens de wet 'gemaakte kosten', maar de regresopbrengsten gingen
naar de centrale ziekenfondskas. Alleen de uit deze kas aan de uitkenngsgerechtigde
zelf verschuldigde bedragen voor reeepten, verpleging en behandeling zijn nameljjk
verhaalbaar. De fondsen hebben geen regresrecht voor de vaste bedragen die ze
aan huisartsen en apotheken betalen."' Het regres stelde ziekenfondsen aanvanke-
lijk dan ook voor procedure- en administratiekosten, terwijl ze van de opbrengsten
ervan niet (rcchtstrccks) konden profiteren. Dat zou, naast andere factoren (zoals
de mocilijkc toegang tot politiedossiers), een negatieve invloed hebben op de
organisatic van de uitvoering van het regres en de beoordelingsvrijheid bij de
bcslissingtot hct instcllcn van een regresactie."' Dit heeft de betrokken instanties
alerter gemaakt op de noodzaak van een efficiente uitvoering. Zo heeft de Zieken-
fondsraad naar aanleiding daarvan de financiele verantwoording van de regresop-
brengsten aangepast. De CommissieToezicht Uitvoeringsorganisatie heeft laten
weten scherper toezicht te houden op onnodig gemaakte uitgaven ten behoeve
van het verhaal. De regering zelf ten slotte heeft toegezegd met nieuwe regelgeving
te komen. Als gevolg daarvan geldt sinds 1 januan 1998 dat de ziekenfondsen,
om ze toch een financiele prikkel te geven tot het nemen van regres, bij een succes-
volle regresvordering een-derde van de opbrengst zelf mögen houden. De rest
gaat dan naar de ziekenfondskas.^" Hoewel dit het regres voor de fondsen aan-
trekkelijker maakt, helpt het niet bij het terugdringen van de relatief hoge kosten
van de afwikkeling van de individuele regresvorderingen van elk fonds. Ter beper-
king van die kosten is in 2001 nog een derde lid ingevoerd:'*"' . -

'- 3. Het College [voor Zorgverzekeringen, EE] kan met verzekeraars een overeenkomst sluiten inhou-
dende ccn door die vcr/ckcraars aan hct College te bctalcn afkoopsom voor de voor de komende periode
tc verwachten schadclast tcngcvolgc van de schadeplichtigheid van diens verzekerden ingevolgc het
eerste lid. De overeenkomst heeft geen betrekking op de schadelast van een zickenfonds dat voor
de aanvang van de ondcrhandelingen over de bedoeldc overeenkomst aan het College te kennen heefl
gegeven van zijn bevoegdheid in hct eerste lid gebruik tc maken. Het College steh voor aanvang van
de periode waarvoor een afkoopsom is overeengekomen, ziekenfondsen op de hoogte van de totstandko-
ming van bedoeldc overeenkomst.'

2»l Van BamevcM (1984), p. 101.

262 De conclusies van hcl rapport van de Algemene Rekenkamer (1996), p. 5 benisten op een onderzoek naar de
wijze waarop de ziekcnlbndsen in de jaren 1990-1994 hei regres uitvoerden en hoe de Ziekenfondsraad daarop
toezichl hield.

263 Cirru/airr / /•"W/5/W, nchllijn Ziekenfondsraad uitgebracht op 21 januan 1998.

264 Frenk (1999), p. 42.
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Dit derde lid voorziet in de mogelijkheid van een totale afkoop van alle regresvor-
denngen ineens(waarbij degenoemde financieleprikkel voorindividuele fondsen
dan moet worden afgeschaft)."** Het College voor Zorgverzekenngen kan met
aansprakelijkheidsverzekeraars een vaststellingsovereenkomst sluiten waarin een
penodieke afkoopsom wordt overeengekomen voor alle vorderingen van de fondsen.
De bedoeling daarvan is dat over individuele zaken gedurende die periode niet
meer kan en behoeft te worden geprocedeerd. De regenng achttc het opnemen
van deze regeling wenselijk, omdat de partij die collectiveert niet dezelfde is als
de rechthebbende van het regresrecht en onduidelijkheid over de juiste bevoegd-
heidsverdeling moest worden tegengegaan. Daamaast dient de regeling als ecn
Stimulans voor partijen om tot een andere vorm van schaderegcling te komen."**
Daargelaten dat de wenselijkheid van zulke regelingen wat mij betreib moct worden
betwijfeld,"*' hebben ze tot dusverre nog niet het beoogde resultaat bereikt. Zo
hebben de ziekenfondsen aangegeven zelf van hun regresrecht gebruik tc willen
blijven maken, en daann lijkt vooralsnog - zolang de fondsen de genoemde finan-
ciele pnkkel van een deel van de regresopbrengsten blijven behouden - geen veran-
dehng te verwachten. * *" , ' '

4.2.2 /irr. 656/1 »fSZ

Benadeelden die als gevolg van het schadevoorval langdurige verpleging of behan-
deling behoeven kunnen daarvoor als Nederlands ingezetene in beginsel aanspraak
maken op een uitkenng of verstrekking krachtens de Algemene Wet Bij/ondcre
Ziektekosten (AWBZ). Deze wet voorziet in een vergoeding voor omvangrijke
geneeskundige kosten zoals de juistgenoemde, maar ook in extramurale geneeskun-
dige verzorging. De aanspraken die de benadeelde aan deze wet kan ontlenen
komen door voordeelstoerekening (of het proces van schadebegroting) in mindering
op het bedrag waarvoor de schadeveroorzaker jegens hem aansprakelijk is."*
Het verlies van het recht op schadevergoeding moet beperkt blijven tot allccn die
Schadeposten waarvoor de AWBZ-uitkering bedoeld is te gelden (dat zijn de betref-
fende ziektekosten: revalidatiekosten en/of medicatie, enzovoort)."''' Voor de
uitgekeerde bedragen heeft het AWBZ-orgaan een zelfstandig regresrecht, los van
de benadeelde. Art. 656 AWBZ bepaalt:

1*5 TK 1998-99,26 239, nr. 5, p. 5. Deze bepaling is levens ingevoerd in de AWBZ en al eerder. en naar tevreden-
heid, in de ANW.

» 6 TK 1998-99. 26 236. nr 5. p 4
>•' Zie paragraaf 6 S.2 en paragraaf 9.1.
!*• An. 6:100 BW juneto an. 65a AWBZ: Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde

naar burgertijk recht aanspraak kan maken (er zake van een feit, dat aanleiding geeft tot het verleiten van zorg,
bedoeld in artikel 6. houdt de rechter rekenmg met de aanspraken. die de verzekerde krachtens deze wet heeft.'

2 " De argumemen voor dit zogenaamde postenstelsel kwamen hiervoor al aan de orde. in paragraaf 3 4 5.
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'- I. Bchoudens toepassing van het derde lid, cerste volzin, hcefl een ziekcnfonds, ziektekostenver-
/.ckcraar of uitvocrcnd orgaan voor dc krachtcns dczc wet gemaaklc kosten verhaal op degene, die
in verband met hct [schadevoorval, EE] jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding
is verplicht, doch ten hoogste tot het bed rag, waarvoor dczc bij het ontbreken van de aanspraken
krachlcns dczc wet (...) aansprakclijk zou zijn, vcrmindcrd met ccn bedrag, gclijk aan dat van dc
schadevergoeding tot bctaling waarvan dc aansprakelijkc persoon jegens de verzekerde naar burgerlijk
recht is gehouden.'

^ . ^ , - - , • . : . . . . , ^ . «

Net als art. 83/> ZFW kent de regeling het al genoemde drietal componenten, die
mutatis mutandis in dezelfdc bewoordingen terugkomen in de zelfstandige regresre-
gclingcn van andere sociale verzekeraars. In de eerste plaats geldt het regresrecht
van het AWBZ-orgaan alleen voor de krachtens de verzekering gemaakte kosten, i
Voorzovcr dc geldwaarde van de vcrlccnde zorg niet kan worden vastgesteld, wordt I
dczc bcpaald op ccn bij AM vB geschat bedrag. In de tweede plaats kan het regres-
recht allccn worden ingcroepen jegens dc schadeveroorzaker (dc civiel aansprake-
lijke). In art. 65c AWBZ wordt het regres op de werkgever of collega's van de
bcnadcelde echter bepcrkt tot gcvallen waarin de schade door hun opzet of bewuste
rockcloosheid is ontstaan. De voor de ZFW geldcnde beperking van hct regres
op gczinsleden geldt hier vermoedelijk niet."" In de derde plaats is het regresrecht
bepcrkt tot hct bedrag dat de schadeveroorzaker zou hebben moeten betalen in
de - fictieve - situatie dat de betalingen van de AWBZ (en ook ovengens elke
mogelijke andere voorziening) zouden ontbreken en hij rechtstreeks door de bena- ;
decide zelf zou zijn aangesproken, het civiele plafond."'
Net als in het kader van de Ziekenfondswet bestaat ook voor de regresvorderingen
krachtens de AWBZ dc mogclijkheid van een collectieve afkoop. Daartoe is bij
de invoering van art. 65A AWBZ in 2001, gelijktijdig met de afkoopregeling van
de Ziekenfondswet, een derde lid toegevoegd. Dat luidt: I

'- 3. Met College kan met verzekeraars een overeenkomst sluiten inhoudende een door die verzekeraars •
aun hct College tc bctalcn afkoopsoni voor de voor de komende pcriodc tc vcrwachtcn schadclast ;
tcngcvolgc van dc schadcplichtigheid van diens verzekerden ingcvolge het eerste lid. De overeenkomst •
heeft gcen betrckking op dc schadclast van ccn ziekcnfonds, zicktekostcnvcrzekeraar of uitvoerend i
orgaan dat voor dc aanvang van de onderhandelingen over de bedoelde overeenkomst aan het College •
tc kennen hecfl gcgeven van zijn bevocgdhcid in hct eerste lid gcbruik te maken. Hct College stclt j
voor aanvang van de pcriode waarvoor een afkoopsom is overeengekomen, ziekenfondsen, zicktckos- =
tenverzekcraars en uitvocrende organcn op de hoogte van de totstandkoming van bedoelde overeen-
komst.' V

Op 24 november 2001 hebben het College voor Zorgverzekeringen en WA-verzeke-
raars verenigd in hct Verbond van Verzekeraars een convenant ondertekend, waarbij j
alle regresvorderingen van de AWBZ zijn afgekocht voor de periode van 1 juli
1999 tot en met hct jaar 2002 (inmiddels is dit verlengd). Daarbij zijn de bedragen

270 Zic hicrovcr panigraaf 9.2 e.v.
271 Zie met name paragraat 7.2.

78



overeengekomen die het kabinet bij de invoenng van het regresrecht heeft beoogd.
respectievelijk 15 en 30 miljoen gulden. Voor de navolgende jaren werden bedragen
overeengekomen die gebaseerd zijn op nieuwe reele schadegegevens.*'" Het
bijzondere daarvan is dat het CvZ haar achterban kennelijk voldoende wist tc
mobiliseren tot het maken van afspraken. Geen van de uitvoenngsorgancn van
de AWBZ(ziekenfondsen, zorgkantoren en particuliere ziektekostenverzekeraars)
heeft aangegeven gebruik te willen maken van de in lid 3 geboden mogehjkheid
om van deelname aan een collectieve aflcoopregeling in dat verband af te zien,
'opting out' . '" Naar verluidt heeft 95% van de WA-verzekeraars op het conve-
nant 'ingetekend.'™

4.2 J /4r/. 2 /i</ / KO4 , .

Ambtenaren vallen smds enkele jaren öök onder de dekking van de socialc werkne-
mersverzekeringen, hun positie is in zoverre gelijkgesteld aan die van gewone
werknemers, waardoor ook daarvoor de regresregelingen van die wetten gclden.
Maar daarnaast blijven ambtenaren bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid krachtens
bijzondere rechtspositieregelingen recht op aanvullende uitkeringen en verstrekkin-
gen houden." ' Voor de bovenwettelijke uitkenngen die overheidslichamen moeten
doen hebben ze een regresrecht krachtens de Verhaalswet ongevallen ambtenaren
(VOA). De reden dat de regresregeling met gewoon in de Ambtenarenwet werd
opgenomen is, dat zij ook geldt voor ander personeel dat volledig uit de openbare
middelen wordt betaald (zoals militairen). De VOA beslaateen zcvental artikelen,
waarvan het laatste de citeertitel geeft. Vragen omtrent de interpretatie en uitleg
daarvan hebben echter aanleiding gegeven tot een groot aantal arresten. Bij de
uitleg van zelfstandige regresregelingen voor sociale verzekeraars en werkgevers
pleegt bij deze rechtspraak te worden aangeslotcn.

Hoewel de VOA dit niet uitdrukkelijk bepaalt verliest de benadeeldc voor het deel
van de schade dat aanspraak geeft op de betreffende uitkeringen of verstrekkingen
het recht op schadevergoeding van de schadeveroorzaker."* Dat moet, uitgaande
van het postenstelsel, beperkt blijven tot de schadevordenng voor de ziektekosten,
en andere kosten (en Schadeposten) ongemoeid te laten. Het uitkerende overheids-
lichaam heeft, op haar beurt, voor de bovenwettelijke uitkeringen een zclfstandig
regresrecht, los van de vordering van de benadeelde. Art. 2 VOA bepaalt voor
aan ziektekosten gerelateerde uitkeringen:

:?? De opbrengsten worden vermeid in de Zo^/ioia ;00O, TK 2000-01, nr. 1-2, p. 16S.
IM Janssen (1999), p. 80; Kremer (2000), p. 427.
**« Voor WA-verzekcraars geldl dal elke vetzekenar afzondertijk undrakkehjk daarop mod intekenen om gebunden

te zijn. Het Verbond van Verzekeraars kan haar leden niet door een besluit binden.
»5 U« de CBS-cijfers over de jaren 1995-1998 (A/^>/Aon»cfcs nZ/cy/erviernq//en) vahaflc leiden dal hei zieklever-

zuim onder ambtenaren aanmerkelijk groter is dan bij particuliere bednjven.
H* Dat voigt implKiet uit het cerste lid van art 2 VOA. waann wordt gesteld dal de schadeveroorzaker bij het

ontbreken van de ambtenaren voorzieningen aansprakelijk 'zou zijn' voor de 'alidan' geleden schade.
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'- I. Het lichaam dat aan of ten behoeve van ecn ambtenaar krachtens diens rechlspositiercgeling
uitkcnngcn of vcrstrckkingcn vcrlecnt Icr zakc van ccn aan deze overkomcn ongcval, hcefl voor de
kosten van dc/c voor/.icningcn vcrhaal op dcgcnc die, bij het ontbreken van die voorzieningen, in
verband met het veroorzaken van het ongcval jegens de ambtenaar naar burgcrlijk recht aansprakelijk
/ou /ijn voor dc alsdan door de/c gclcdcn schade. Het vcrhaal kan nict ten nadele van de ambtenaar
worden uitgeoefend.
(...)

- 4. Voor zovcr hcl ccrstc lid niet rechtstrccks van toepassing is, is het van overeenkomstige toepassing
opdc uilkcnngcn, door het lichaam, dat bclast is met dc uitvocnng van een publickrcchtelijkc ziektekos-
tcnrcgcling voor amblcnarcn, aan ecn declnemcr in die regcling verleend ter zakc van ecn aan deze
of aan zijn gczinslcdcn overkomcn ongcval.'

Net als werd gesteld voor de zelfstandige regresrechten van sociale verzekeraars
kcnt ook deze regeling de genoemde drie componenten. In de eerste plaats geldt
het regresrecht van het ovcrheidslichaam alleen voor de krachtens de rechtsposi-
ticrcgeling gemaaktc kosten. De 'uitkeringen en verstrekkingen' in de zin van
lid 1 kunncn naast medischc herstclkosten betrekking hebben op de aanvullende
ziektekostenregelingen, maar öök de bovenwettelijke uitkenngen bij arbeidsongeval-
len vallen erondcr,"' alsmede invaliditcits- en weduwe en wezenpensioenen."™
Met gaat in feite om «//<? rechtspositionele uitkeringen of verstrekkingen, öök de
beta/tngen die niet (en /as(e zyn geitornen tan de openbare m;ddeJen maar van
het ABP."** In de tweede plaats kan het regresrecht alleen worden ingeroepen
jegens de schadeveroorzaker (de civiel aansprakelijke). De hiervoor, in het kader
van de ZFW en AWBZ besproken beperking van het regres op collega's van de
benadeelde, geldt hier niet. Wei is het nemen van regres op zijn levenspartner
slechts beperkt mogelijk. Van deze bijzondere kwestie volgt een bespreking in
paragraaf 9.2.

In de derde plaats geldt weer, net als bij ZFW en AWBZ, de beperking van het
civiele plafond. Volgens art. 3 VOA is het regresrecht beperkt tot het bedrag dat
de schadeveroorzaker zou hebben moeten betalen in de - fictieve - situatie dat
de betaiingen van de Ziekenfondswet zouden ontbreken en hij rechtstreeks door
de benadeelde zelf zou zijn aangesproken. Met de VOA is dan ook volgens de
Memorie van Toelichting geen ruimer verhaalsrecht beoogt dan de oude cessiecon-
structies, waarvoor het in de plaats komt, zouden toelaten."®" Ten onrechte wordt
dit in de literatuur soms zo uitgelegd, dat de VOA alleen zou gelden voor die

277 Met nanx" art 37 en .IS ARAR IX* hetrokken ambtenaar hecft hierop alleen recht indien het ongeval in overwegen-
de mate door hei werk is veroor/aakt en niel het gevolg is van zijn eigen ontoorzichlighcid (zie art. 35 sub
r en </ ARAR). Del derde lid vcrklaart hcl ccrstc lid van overeenkomstige toepassing op de ter zake van hcl
ongeval vcrlccndc uitkeringen of verstrekkingen na zijn ontslag.

:78 ZieHR4juni l*»7ö. M/ 1977.4 m. ARB (invaliditeitspensioenen ingevolge art. E4 AMP); HR 4 maart 1977.
M/ 1978. 144 nt. AR» (invaliditcitspensiocn ingevolge art. K9 ABPW); HR 15 februari 1985, /V7 1986. 687
(weduwepensioen van AHP). Mok (1977), p. 182 oppert dat de kamercommissies is ontgaan dat de VOA ook
betrekking zou hebben op weduwen- en invaliditcitspensioenen. overigens zondcr daarvoor concrete gronden
aan te voeren.

27« Vgl HR 25 november 1983. AW 1984. 707 (Ka/>p;w/,4Ä/>).
:«o TK 1964-65, 7812. nr. 3 (MvT). p. 3.
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ambtenarenuitkenngen en verstrekkingen waarvoor voorafgaand aan dc mwerking-
treding van deze wet cessie plaatsvond."*' Een van de redenen voor invoering
van de VOA is juist geweest dat een uitbreiding van de verhaalsmogelijkheden
wenselijk was."*" Met de betreffende passage uit de toelichting wordt met nicer
bedoeld dan dat de beperkingen die voortvloeien uit het afgeleide karakter bij
cessie(de verzekeraar verkrijgt de vordenng van de benadeelde), eveneens gelden
voor het zelfstandige verhaalsrecht. De VOA geldt derhalve voor een onbeperkt
aantal gevallen, zij het beperkt tot ten hoogste de omvang van aansprakclijkheid
van de schadeveroorzaker jegens de benadeelde.
Dit laatste vindt ook steun in de rechtspraak van de Hoge Raad. Op de evenbc-
doelde plaatsen in de literatuur wordt nog gesteld dat de raad aanvankelijk, in
het arrest mzake Gemeen/e S/jeefc/Oos/er/io/, wel steun gaf voor de opvatting dat
het VOA-regres beperkt zou moeten blijven tot uitsluitend de ambtenarenuitkenngen
waarvoor voorheen cessie gold, en pas in latere arresten van koers is veranderd.*"
Maar dat berust op een onjuiste lezing van de betreffende arresten. Het arrest inzake
Gett/t't'M/i' S/j«?A/0ttsYtrAo/heeft in cassatie nog betrekking op een rcgresvordering
van de gemeente voor het deel van de sociale premies waarvoor dc gemcentc zelf
als werkgeefster van de benadeelde steh schade te hebben. Het hof heeft die vorde-
nng toegewezen en daarmee aan het regres krachtens de VOA een wijder bereik
gegeven dan (het derivatieve karakter van) de cessieconstructie zou toelatcn. Terecht
ziet de Hoge Raad daarvoor onder verwijzing naar de eerdergenoemde passage
geen plaats omdat ook cessie voor zulke bedragen, voorafgaand aan de VOA, niet
mogelijk was."*'' Daarmee schetstde raad slechtsde contouren van het regresrecht
als zelfstandig recht: dat is technisch qua omvang net zö begrensd als bij cessie.
Niets Staat (kennelijk) eraan in de weg om de VOA ook te laten gelden voor ambte-
narenvoorzieningen waarvoor voor haar inwerkingtreding geen cessie mogelijk
was.

Dc uilspraak inzake Gemee/We SVirc/fOos/er/io/is dogmatisch wel wat misleidend omdat de raad hcl
zo stelt, dat het regresrecht zieh niet uitstrckt over het betreffende geval (het werkgeversdeel van dc
sociale premies) omdat daarvoor ondcr het oude regime, voorafgaand aan de VOA, ook geen cessie
mogelijk zou zijn geweest. Beter ware het art. 2 VOA wel gewoon voor het gevorderde tc taten gelden,
maar dit deel van de vordenng onder verwijzing naar het civiele plafond af te wijzcn (art. 3 VOA).
Anders dan zijn A-G bewandclt dc Hoge Raad dezc weg niet omdat tocpassing van het civicle plafond
in dit verband zou leiden tot 'emstigc complicaties'. Dan zou immers, zo stelt dc raad het, dc ingewik-
keldc vraag mocten worden bcantwoord voor welk deel van de sociale premies dc benadeelde /ondcr
de prcmieafdrachl zclf schade zou lijdcn en ccn vordenng tot schadcvcrgocding zou tockomen.

2« i Zie Mok (1977), p. 170.
»J Zie paragraaf 5.3.2.
MJ Mok (1977), p. 170 en Mac Lean (1986), p. 284 en 285
2" HR 5 december 1969. AU 1970, 140 (Ge««vi;e
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In latere arresten, waarin Mok en Mac Lean een koerswijziging lezen,*" wordt
de raad pas voor het eerst uitdrukkelijk de vraag voorgelegd of uit de genoemde
passage uit de vergelijking met cessie moet worden afgeleid dat de VOA geen
uitbreiding van het regres toestaat naar nieuwe ambtenarenuitkeringen (in casu
invaliditeitspensioenen aan militairen). De Hoge Raad verwerpt die Stelling en
beslist dat de VOA ook geldt voor uitkeringen waarvoor vöör haar inwerkingtreding
geen cessie mogelijk was. De raad verändert hiermee dus met van koers, maar
oordeclt over een ander punt dan in het arrest inzake Ge/weew/e Snee/t/Oas/er/io/
De Stelling dat bij invoering van de VOA is gestreefd naar handhaving van het
verhaalsvolume, en dat daarvoor steun te vinden is of was in de junsprudentie,
is kortom in alle opzichten onjuist. Naar nog zal worden gezien, is met deze wet
juist gestreefd naar uitbreiding van (potentie'le) regressituaties.
Tot slot past nog een opmerking over de uitvoering van het VOA-regres. Die is
sinds 1 december 1997 in handen van BSA Schaderegeling BV. Deze uitvoering
is tot op zekere hoogte genormeerd. In 1994 heeft de Hoge Raad, aansluitend bij
de in de praktijk geldende gedragslijn voor het regres van de VOA, geoordeeld
dat men voor individucle dossiers ook de contante waarde van in de toekomst
nog vcrschuldigde uitkeringen kan vorderen.'"" Dat heeft het voordeel dat regres-

uitvoering van het regres van de AWBZ is zoals gezegd verdergaand vereenvou-
digd; daar wordt het zelfs niet meer afgehandeld op basis van individuele dossiers.

4.2.-/ /Irt. 254 WvAT/ar/. 7.77.2.25 5W

Ook bij ziektekostenverzekeraars en andere particuliere verzekeraars wordt een
deel van (het risico van) de medische herstelkosten ondergebracht. Voor bepaalde
categorieen van verzekerden biedt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekerin-
gen 1998 de mogelijkheid van een standaardverzekering. Bij de totstandkoming
van die wet heeft de regering afgezien van het opnemen van een aparte regeling
van het regresrecht voor deze gevallen."^ Daarvoor geldt een algemene wettelijke
regeling, die bedoeld is voor alle uitkeringen die schadeverzekeraars op grond
van de verzekeringsovereenkomst voor hun rekening nemen."* Thans is dat
nog art. 284 WvK:

28J HR 4 juni 1976. M/1977.4 nt. ARB (Kon Gq^n/Smn/)en HR 4 maart 1977. AU 1978, 144 nt. ARB (/Vorü

JW HR 10 augustus 1994. AU 1995. 58
5«7 TK 1997-98. 25 859. nr. d . p . S
2M Over deze regeling o.m Asser-Hartkamp 4-1. nr. 577 en 583; J'ei*i<Mcnu$e/inrcA/, an. 150 (Van Mierio): Van

Achlcrbcrg (1999). nr 25 met verdere verwijzingen; en Bolt (19896). p. 42. Voor hct oude recht stelt Ledeboer
(1927), p. 44 onder verwijzing naar andere auteurs dat de wet mW ertoe dwingt art 284 WvK te beschouwen
als special's van art. 1436 e.v. BW (oud). Hct daar gercgclde regresrecht. met name dal ingevolge an. 1438
sub 3 BW (oud) geldt echter volgens vaste jurisprudentie niet voor schadeverzekeraars in de situatie van art.
284 WvK.

82



'Indien de verzekerde ter zake van door hem geleden schade vordenngen tot schadevergoeding op
derden heeft. anders dan uit verzekenng, gaan die bij wijze van subrogatic over op de verzekeraar
voor zover deze die schade vergoedt.'

In verband met de overheveling van het verzekeringsrecht naar het Burgerlijk
Wetboek, die naar ik vermoed medio 2004 of 2005 eindelijk zal plaatsvinden,
zal art. 284 WvK worden vervangen door art. 7.17.2.25 BW. Op 16 mei 1986
werd bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend tot vaststelling van titcl
7.17 BW (Verzekenng) en titel 7.18 BW (Lijfrente). De parlementaire behandeling
werd toen uitgesteld tot na de behandeling van het wetsvoorstel van het erfrecht.
Na de inwerkingtreding däärvan, is met 'horten en stoten', het gcrucht gaat in
de wandelgangen dat het wetsvoorstel meer recent zelfs enige maanden 'zock'
was bij het ministerie, ook de parlementairc behandeling van het verzekeringsrecht
weer op gang gebracht. Een gewijzigd voorstel van wet is inmiddels naar de Kcrstc
Kamer verzonden."" De subrogatieregeling geldt voor schadeverzekeraars en
is daarom ondergebracht bij afdeling 7.17.2 BW. Het eerste lid van art. 7.17.2.25
BW is vrijwel gelijk aan art. 284 WvK:

'• I. Indien de verzekerde ter zake van de door hem geleden schade anders dan uit verzekerinj^vorderin-
gen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijzc van subrogatic op de verzeke-
raar over voor zover dezc, al dan nict verplicht, die schade vergoedt. De verzekerde mocl /ich, nadal
het nsico zieh heeft verwczenlijkt, onthouden van elkegedraging welke aan het recht van de verzekeraar
legen die derden afbreuk doet.' ü-ni--; .• /- > - • • • *•<

De verzekeraar wordt in de vordering tot schadevergoeding van de benadcclde
gesubrogeerd, een vorm van rechtsovergang onder bijzondere titel.**" Wilsinstem-
ming van de benadeelde (als verzekerde) is dus, anders dan bij cessie,*" nict
vereist. De rechtsovergang vindt plaats van rechtswege, uit hoofde van wettelijke
bepalingen ('cessio legis'). Daarmee verliest de benadeelde dan zijn vordering.
De vordering gaat slechts over met betrekking tot dät deel van de ziektekosten
dat «faadwerfe?///* door de verzekeraar is vergoed. Voor het deel van de schade
dat niet door de verzekeraar wordt vergoed behoudt de benadeelde zijn vorde-
ring.-''- Het regresrecht van de verzekeraar bestaat uit de door subrogatie verkre-
gen vordering tot schadevergoeding van de benadeelde (en is beginsel dan ook
naar aard en omvang daaraan gelijk). Voor toekomstige schade waarvoor de bena-
deelde nog verzekeringsuitkeringen zal ontvangenenniettemin schadevergoeding

EK 2002-03. 19 529, nr. 206 (Gewijzigd voorstel van wet d.d. 24 april 2003) Uitgegaan wordt van deze tekn.
de gewijzigde tekst zoals die volgens dil voomel door de minister aan de Eeraie Kamer it voorgelegd.
Zie an 3:80 BW. Het recht op beulmg omslaat dan doordat bij betaling van de verzekcnngsuitkertng het recht
op schadevergoeding van de benadeelde overgaat op de •chadeverzrkeraar krachten» art 284 WvK/ art. 7 17.2.25
BW

Het w e m / i / b venchil met cessie is echter, zo steh Ledeboer (1927), p. 22 en 49, dat voor subrogatie beulmg
van de rechtsverkrijger (de schadeverzekeraar) noodzakelijk is.
De Kok (1965), p 91; Van Boom (2000a). p 19
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vordert van de schadeveroorzaker (art. 6:105 BW), ligt 66k het moment van subro-
gatie nog in de toekomst. De verzekeraar heeft immers nog niets uitgekeerd. In
die gevallen vindt bij de benadeelde voordeelstoerekening plaats, en kan de verzeke-
raar slcchts eerder over de vordering trachten te beschikken door cessie (uiteraard
mits de vordering voldoende bestaanbaar en bepaalbaar is). Voor wat betreft de
verkrijging van het regresrecht levert het derivatieve karakter (en de evengenoemde
invulling daarvan) kortom daadwerkelijk van belang zijnde verschillen op met
dc zelfstandige regresrechten: pas op het moment dat de verzekeraar de verzeke-
ringsuitkering daadwerkelijk heeft verstrekt - en de schade van de benadeelde dus
fcitclijk is vergoed, verliest de benadeelde zijn vordering en krijgt de verzekeraar
daarmcc recht op regres.

Nodig is daarvoor wcl dat de verzekenng strekt tot het vergoeden van concrete
schade van de benadeelde. Sommenverzekeringen, dat zijn verzekeringen waarbij
de verzekeraar gehouden is tot uitkering van een vaste vooraf vastgestelde som
die losstaat van dc concrete schade (vgl. art. 7.17.3.1 BW), vallen erbuiten. Of
sprake is van een schade- of sommenverzekering hangt onder meer af van de premie-
en de uitkenngsvoorwaardcn. Geen ruimte voor subrogatie bestaat bijvoorbeeld

indten blijkens dc polis vaste uitkenngen of uitkeringstaneven overeengekomen

medische herstelkosten moet dan met name worden gedacht aan ongevallenverze-
kcringen. Omstreden is of ongevallenverzekeringen waarbij met arbeidsongeschikt-
heidspercentages en/of getarifieerde bedragen wordt gewerkt 66k als sommenver-
zekering moeten worden aangemerkt. De discussie is met name van belang in de
sfeer van inkomensschade door arbeidsongeschiktheid,^ maar ook bij medische
herstelkosten lijken tussenvormen mogelijk (bijvoorbeeld standaardpercentages
of-bedragen voor de kosten van therapeutische behandeling of tandheelkundige
zorg). Zoals ik eerder aangaf, dient de defmitie van de sommenverzekering naar
körnend recht (art. 7.17.3.1 BW) wat mij betreft restrictief te worden uitgelegd
en dient primair de strekking van de verzekering in het concrete geval beslissend
te zijn. Indien de strekking is om de herstelkosten te vergoeden, dan doet daaraan
geen afbreuk dat uit oogpunt van doelmatigheid met getarifieerde percentages
of bedragen wordt gewerkt. Van sommenverzekeringen is alleen sprake indien
de verzekering daadwerkelijk losstaat van de concrete schade. Zie nog nader para-
graaf 4.6.

Noodzakelijk is dat de verzekeringsuitkering ook daadwerkelijk aan de benadeelde
werd verstrekt; niet nodig is echter dat de uitkering door de verhaalzoekende verze-
keraar uiteindelijk volledig zelf wordt gefinancierd. Ook bij uitkeringen aan bena-
deelden waarvoor de al genoemde Wet op de toegang tot de ziektekostenverzeke-
ringen een contractcerplicht voorschrijft gelden art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW
onverminderd. In die gevallen geldt in beginsel dat de schade kan worden omgesla-

J9J Zie paragraaf 4.3.7.
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gen over alle particulier verzekerden jonger dan vijfenzestig jaar (behalve voor
het deel waarvoor de benadeelde premie verschuldigd is). Onder de schade die
de verzekeraar in die gevallen ten laste van de omslagregeling kan brengen behoort
echter niet het deel dat hij op de derden kan verhalen.*** Zonder nadere regeling
zouden verzekeraars bij het regres dan weinig belang hebbcn (en eigenlijk vooral
kosten). Speciaal met het oog hierop is bepaald dat verzekeraars die overgaan
tot het nemen van regres 25% van de regresopbrengsten zeit" mögen houden.""
Dit kan tegengaan, dat zal ook zijn beoogd, dat in gevallen waarin derden voor
het ongeval aansprakelijk zijn, de kosten daarvan over alle verzekerden moctcn
worden omgeslagen. Overigens valt te betwijfelen of het vooruitzicht van 25%
wel effectief is, en niet te gering. Dit percentage wordt in de Memorie van Toclich-
ting evenmin toegelicht als de regeling zelf."**

Afgezien van deze wijze van verkrijging (en dedaarmee verband houdende beper-
kingen) zijn de contouren van het recht dat door subrogatie verkregen wordt, wel
sterkgelijkaan dezelfstandigeregresregelingen. Het kent dczelfde dricalgemene
componenten als die centraal stonden bij de bespreking van het rcgresrecht van
ZFW, AWBZ en VOA (zij het dat er ook hier verschillen zijn bij de uitlcg en
invulling daarvan). In de eerste plaats geldt het recht van subrogatie alleen voor
de krachtens de particuliere schadeverzekering gemaakte kosten; dat de kosten
ve/p//c/»f zijn gemaakt is niet vereist."' In het kader van art. 284 WvK en art.
7.17.2.25 BW moet het gaan om een (privaatrechtelijke) verzekeringsovereenkomst,
met de benadeelde als verzekenngsnemer of als beoogd begunstigde (verzekerde).
Op uitkenngen uit sociale verzekering zijn beide regelingen niet van toepassing."*
De uitkeringen aan benadeelden waarvoor de Wet op de toegang tot de ziektekos-
tenverzekeringen een contracteerplicht voorschrijft vallen er wel onder."' De
regeling van art. 284 WvK gold aanvankelijk alleen voor vt?r/j//c/i/ uit hoofdc van
de verzekeringsovereenkomst verstrekte uitkenngen. In het arrest KYW/A/vcr/wo/
oordeelde de Hoge Raad dat voor subrogatie krachtens art. 284 WvK geen plaats
is voor verzekeraars die meer uitkeren dan ze volgens de polis verplicht zijn te

-9* Art 8 WTZ 1998; de Memone van Toelichling is hierover uilersl summier, over het regres wordl helemaal
niets vermeld. TK 1997-98, 25 859, p. 34.

293 Dal volgl uil de lastig geformuleerde tweede volzin van art. 8 lid I WTZ: 'Onder (dc te verrekencn. hl:) schade
wordt verstaan de som van de (aan de verzekerde, EE) te verstrekken vergocdingen, onrfer a/rrc* von 7J%
tun Je op6nrn;5f ran vertan/ van ioj;?n ran rf;> wgoa/ ingrn op ifcnfen.'

Ms BIJ de regeling voor ziekenfondsen die vnjweldezelfdestrekkingheeft(maar in ander verband gcldt) is bepaald
dal fondsen een derde deel van de regresopbrengsten mögen behouden, zie daarover paragraaf 4.2.1. Ook bcpaaldc
werkgevers ontvangen voor hun regresinspanmngen een compcnsatie, zie paragraaf 4.3 2 en 4.3.4

2 " HR 7 januan 2000. W 2000. 212 nt MMM (Ab/iono/e \oie74in<fe»i/>»W«oid //); zie ook urtvoenger paragraaf
8.5.

»« HR 3 januari 1936. /VJ 1936, 78 nt. EMM (AToopflio«/«e</n//wrefni^ing), HR 13 maart 1959, A7 1962, 338

(Ziefefl/o/ub///cgufi/ft /). HR 24 januan 1964, A7 1964, 465 nt. OJS (Äedn^vr^/iiging/Wr/u/nibfn).
» » TK 1997-98. 25 859, nr. 6, p. 5.
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voldoen.'"" De reden daarvan was volgens annotator Meijers dat ze dit meerdere
niet als verzekeraar uitkeren. In het meer recente arrest Afar/ona/e AWer/a«de/j/
ffowrfsiTi*/ //, beslist de Hoge Raad echter dat verzekeraars ook bij ortverplichte
schadeuitkeringen worden gesubrogeerd ingevolge art. 284 WvK.*" De raad
overweegt daartoc dat het vooruitzicht van subrogatie schadeverzekeraars coulanter
kan maken in hun uitkenngsbeleid en ook acht hij vnjwanng van de schadeveroor-
zaker onwenselijk. De commentaren op het arrest lijken overwegend positief.'^
Het arrest loopt in feite vooruit op het wetsontwerp van subrogatie voor komend
recht. Ook voor art. 7.17.2.25 BW is niet relevant of de uitkering ter zake waarvan
subrogatie plaatsvindt verplicht of onverplicht isbetaald. De ratio daarvan iseven-
cens dat de schadeveroorzaker (de WA-verzekeraar) de verschuldigdheid van de
uitkering zou kunncn betwisten en dit verzekeraars terughoudender zou kunnen
maken in hun uitkcringsbclcid.

De als tweedc te noemen component van het regresrecht bij subrogatie is, dat het
net als de zclfstandige regresrechten allecn kan worden ingeroepen jegens de scha-
deveroorzaker (de civiel aansprakelijke). Art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW bepalen
daarovcr zelI echter slechts dat op dc schadeverzekeraar de vorderingen 'tot schade-
vergocding, anders dan uit vcrzekermg' overgaan. Aangenomen moet worden dat

,^ iO>yi i ikt.)>Jjjft,t/»'.v/?c/ifT?<yf«Tvto'^cc)aa/i/>\^c^

aansprakelijkheid voor het ontstaan van de schade van de benadeelde. Mulder wijst
echter op wat uitspraken waarbij de subrogatie ook is toegelaten voor andere vorde-
ringen; ik zal hierop terugkomen."^ Buiten de sfeer van personenschade valt
te denken aan kredietverzekeraars en ook met betrekking tot zakelijke vorderingen
van de benadeelde vindt geen subrogatie plaats.™'' Als schadeverzekeraars bij
diefstal de waarde van de gestolen zaak vergoeden, dan behoudt de verzekerde
zijn vordering tot revindicatie. Van subrogatie kan dan geen sprake zijn, niet alleen
omdat de vordering op de schuldenaar geen betrekking had op de verzekerde scha-
de,'"' maar veelal ook omdat de vordering niet berust op wettelijke aansprakelijk-
heid. Dit laatste is vereist (en ook dat de schade dezelfde is als waarvoor de verze-
keraar uitkering deed). Wei bepaalt art. 7.17.2.25 BW, als gevolg van de Nota
van Wijziging van 21 juni 2000 en zoals het ontwerp onlangs naar de Eerste Kamer
ging, net als art. 83c ZFW en art. 65c AWBZ dat (in beginsel)^ geen regres

)oo HR lOjanuari 1941, W 1941, 824 nt. EMM (WM/Lnwpoo/); en vgl. HR 24 januari 1964, AU 1964, 465 nt.
OJS (Aft/n°{/si¥r*>nJxing'//{Wri!t.cfn).

Mi HR 7 januari 2000. M/ 2000, 212 nl MMM (Atafiomi/e /VerfeWanden/H'ouifrenrf //).
J05 Rinkes (2000). p. 206, Van Boom (2(XXVJ). p. 63 ('H« is goed dat de Hoge Raad is omgegaan"); Tollenaar

(2001), p. 66.
JOJ Mulder (1988), p. 52; zie daarover ook infra, paragraaf 7.2.1.
)M Koster (1971). p. 119; Mulder (1988), p. 48; Van Dam (1995). p. 103.
103 In die zin Kttster (1971), p. 119.
J06 An. 7.17.2.25 HW, dcrde lid. /oals gcwijzigd bij Nota van Wijziging. TK 1999-2000. 19 529. nr. 5 en overgeno-

men bij he! Oewijzigd voorstel van wet d d. 24 april 2003 (KK 2002-03. 19 529. nr. 206). Volgens de tweede
volzin van lid 3 geldt dc«; beperking niet 'voor zover zulk een persoon jegens de verzekerde aansprakelijk
is wcgens ccn omstandighcid die albrcuk zou hebben gedaan aan dc uitkering. indicn die omstandigheid aan
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mogelijk is op ondcr meer de schadeveroorzakende werkgever of collega's van
de benadeelde. Van deze kwestie volgt een besprekmg in paragraaf 9.2. In de derde
plaats is het regresrecht in feite ook bij subrogatie beperkt tot het bedrag dat de
schadeveroorzaker zou hebben moeten betalen in de fictieve situatie dat de verzeke-
ring of andere voorziening zou hebben ontbroken en hij rechtstreeks door de bena-
deelde zelf zou zijn aangesproken (het civiele plafond). Verwezen zij naar paragraaf
7.2.

*2.5 ^rr. 6 //</ i WSG

Indien de medische kosten onverzekerd zijn en het gevolg zijn van een opzettelijk
geweldsmisdrijf dan kan de benadeelde ook, bij wijze van ultimum remedium,
in aanmerking komen voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven.*" Daarvoor moet in beginsel binnen drie jaar na het schadevoorval een
(vormvrij) verzoek tot uitkering bij het fonds worden ingediend. Het fonds is een
overheidsinstelling die onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van
Justitie. Op het verzoek wordt beslist door de Commissiedie met het behcer van
het fonds is belast, de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds keert
alleen uit bij ernstig lichamelijk of geestelijk letsel en/of overlijden.'"" Het uitke-
ringsbeleid van het fonds is sterk gelijk aan de regeis voor het vaststellen van
de omvang van aansprakelijkheid (afdeling 6.1.10 BW). Voor het recht op een
uitkering van het fonds moet voldoende aannemelijk zijn dat de schade niet elders
verhaalbaar is en dat de financiele omstandigheden van de benadeelde zodanig
zijn dat deze de schade niet 'zonder bezwaar' zelf kan dragen. Om te verifiören
of aan dit zogenaamde subsidiariteitsvereiste is voldaan, kan door de Commissie
aanvullende informatie worden opgevraagd bij verzekeringsmaatschappijen. Art.
6 lid 1 WSG bepaalt dat geen uitkering wordt toegekend voor schade die längs
burgerrechtelijke weg kan worden verhaald (sub 1). Daaraan worden niet al te
hoge eisen gesteld. De benadeelde moet doen wat redelijkerwijs van hem kan
worden verwacht; aangenomen wordt wel dat hij zieh kan beperken tot de vordering
als beledigde partij (art. 51a Sv.).*°* Ook dan kan zijn verzoek tot een uitkering
van het fonds tussentijds worden ingewilligd indien wordt verwacht dat het proces
lang gaat duren (art. 6 lid 2 WSG). Het bedrag van de uitkering van het fonds

de verzekerde zou zijn toe te rekenen."
w Bij culpose delictcn gaat ha vaak om verkeersmisdnjven. Dc finanoeV conscquenties daarvan worden opgevangen

door het systecm van WA-vcrzekering en het Waarborgfonds Motorverkecr
M* Onder zwaar lichamelijk or geestelijk letsel wordt Iclscl verstaan dat met levenigevaar gepaard i» gegaan, dat

blijvende gevolgen hceft of waarvan het herstel lang duurt (doorgaans belekent dit: langer dan zes weken arbcid»-
ongeschikt). 5v//o/>iu ScWe/om/t G<?He/<frm/.KjW/w/i. Den Haag januari 2002, p 15, idem Willem» (1996),
p. 16.

JO» De vordering kan alle soorten van schade omvatten, maar moet van eenvoudige aard zijn, art. 51a lid 3 Sv.
Voor toewijzing is vereist dat de schadeveroorzaker strafrechtelijk wordt veroordceld (art. 361 lid 2 onder a
Sv.). Bij vnjspraak of onulag van rechuvervolging kan de benadeelde in beginsel alwogecn civiele procedure
starten.
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moet dan worden terugbetaald nadat en in zoverre schadevergoeding van de schade-
veroorzaker (eventueel diens WA-verzekeraar) is ontvangen.
Hoewel het een ervaringsfeit is bij het fonds dat slachtoffers sowieso ook zelf
al wel een gedeeltelijke betaling door de dader prefereren boven volledige uitkering
van het fonds allcen,"" worden ze met de terugbetalingsplicht ook in zekere
zin onder druk gezet om dat ook daadwerkelijk te doen: ze moeten, als belangheb-
bendc, dc confrontatie met het strafproces aangaan. Dat is voor de benadeelde
echter lang nict altijd een (reale) optie, bijvoorbeeld als geen strafzaak tegen de
schadeveroorzaker wordt ingesteld. Het fonds heeft dan de mogelijkheid om zelf
dc schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen voor de aan de benadeelde uitgekeerde
bedragen. Voor het bedrag van de uitkering kan het fonds worden gesubrogeerd
in dc vordering tot schadevergoeding van de benadeelde.^" Art. 6 lid 3 WSG
bcpaalt:

'Het Ponds treedt voor hel aan dc bcnadccldc uitgckccrdc bedrag in de rechten die deze tcr zake van

dc door hem gclcdcn schade legenover derden hecft. Het oefent deze rechten niet uit dan met tocstem-

ming van On/c Minister.'

Met aantal gevallen waarin het Schadefonds Geweldsmisdrijven van haar regresrecht
geftruiK maakt is met zo groot.•''"'-' De teitel'ijfce betek'enis ervan ligt met name
bij gevallen waarin een strafprocedure heeft plaatsgevonden en schadevergoeding
is toegewezen (dan wel op vordering van het Openbaar Ministerie een schadever-
goedingsmaatregel is opgelegd, art. 36/Sr.). Het regresrecht van art. 6 lid 3 WSG
steh het fonds dan rechtens in Staat de door de schadeveroorzaker betaalde bedragen
van de benadeelde of het Centraal Justitieel Incasso Bureau te kunnen terugvorde-
ren.
Sinds de oprichting van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is slechts enkele malen
rec/i/.s7/rcA-.v van dit verhaalsrecht tegen de dader gebruik gemaakt. Voor het instel-
len van een regresprocedure is namelijk toestemming nodig van de minister van
Justitie. De reden daarvan is dat het fonds alleen uitkeert indien de dader het
schadevoorval opzettelijk heeft gepleegd en juist die gevallen veelal niet door WA-
verzekering gedekt zijn. De dader biedt dan mogelijk onvoldoende verhaal, met
het risico dat de regresopbrengsten niet opwegen tegen de voorbereidings- en
procedurekosten van het fonds (waarbij te bedenken valt dat de inschakeling van
de landsadvoeaat vereist is). '" De ministeriele toestemming is bedoeld om terug-

«io De Beer (1991). p. 7.
) 11 Voorvover het beleid van hcl fonds plaals laal voor een uitkering terwijl volgens de regeis van afdeling 6 110

B W geen ruimie is voor aansprakdtjkhcid past voomchligheid. Van regres kan in zoverre immers geen sprake

zijn.
312 AI is het wel stijgende. ongeveer 4 000 tot S 000 mensen doen jaarlijks een beroep op het fonds terwijl bij

de oprichting aan een aantal van viervoudige werd gedacht. De regering is voomemens meer bekendheid te
geven aan het tbnds; / ie TK 2000-01, 27 4000 VI, nr. 54. p. 6 en nr. 59. p 1-3.

.(IJ Dc Beer (1991), p. 8 stelt voor om het regresrecht te laten uitoefenen door een advocaat op basis van 'no cure

no pay".
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houdendheid te betrachten en onnodige risico's te vermijden. Toch klinken vanuit
het fonds zelf gelinden die (formele) restnctie af te schaffen. Volgens De Beer
zou het handzamer en goedkoper zijn als de Commissie van het fonds zelf de be-
voegdheid zou toekomen de haalbaarheid en zin van een regresactie te bcoorde-
len."* In de praktijk werkt het fonds veelal met voorschotconstructies, op basis
waarvan het de uitkeringen kan terugvorderen indien de benadeelde zieh in de
strafprocedure heeft gevoegd of een schadevergoedingsmaatregel wordt tocgewezen.
Dat vindt maar plaats in een beperkt aantal van de gevallen waann het fonds
uitkenng doet, immersalleen mdienhet strafbare feit door de strafrechter bewe/en
is verklaard.

4.3 Rcgres bij inkomensschade

4.5. /

In het voorgaande werden de voor medische kosten relevante regresregclingen
besproken. Hiema staat het regres voor uitkeringen en betalingen met betrekking
tot inkomensschade bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ccntraal. Vergc-
lijkende cijfers ontbreken, maar zeker is wel dat bij de navolgende regresregelingen
voor uitkeringen voor (korte en langdurige) inkomensschade, de meeste betckenis
ligt voor regresnemers."' De regresregelingen zullen worden besproken aan
de hand van het uitkeringstraject zoals dat bij arbeidsongeschiktheid wordt doorlo-
pen. Hoe ziet dat traject emit? Tijdensde eerste pericde van arbeidsongeschiktheid
is de werkgever gehouden tot doorbetaling van het loon. Thans is dat een jaar
(tweeenvijftig weken, zie art. 7:629 BW). Overwogen wordt overigens wel om
die termijn te verlengen tot twee jaar."* Werkgevers hebben voor het in die
periode verplicht doorbetaalde loon een wettelijk regresrecht, art. 6:107a BW.
In bijzondere gevallen heeft de benadeelde in dat stadium recht op een uitkering
krachtens de Ziektewet; ook daarvoor geldt een regresbepaling (art. 52a ZW).
In de navolgende bespreking komen het ('normale') werkgeversregres en het regres
ingevolge de Ziektewet daarom als eerste aan de orde. Indien de arbeidsongeschikt-
heid na die periode voortduurt (langdurige inkomensschade) kan de benadeelde
een beroep doen op het stelsel van sociale zekerheid, met name de WAO. De
desbetreffende regresbepalingen worden besproken in paragraaf 4.3.4 en 4.3.5.
Bijzondere aandacht vragen nog het regres voor aanvullende rechtspositionele

Ji« De Beer (1991). p 8
315 Exacte cijfers ajn niet bekend. ne Kroner (2000). p. 42S waar (evens wordt gcMetd dal hei regre» me) betrekking

tot de sociale ziektekoslcnverzekenngen. de arbeidsongcschiktheidswenen en de loonphchl van werkgeven
90% van het huldige rcgresvolume beslaat.

»16 Klosse (2003), p. 25 e.v.

89



uitkeringen aan ambtenaren (paragraaf 4.3.6) en de positie van particuliere verzeke-
raars (paragraaf 4.3.7).

4J.2 /to. 6.707a W

Op werkgevers rust sinds 1 maart 1996 de wettelijke verplichting om indien hun
werknemers tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken, gedurende de eerste twee-
envijftig weken ten minste 70 % van het dagloon te blijven doorbetalen (art. 7:629
BW).'" Daamaast kan sprakc zijn van aanvullende verplichtingen tot loondoorbe-
taling, door CAO of individuele arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft voor
al deze loonverplichtmgen sinds de genoemde datum een zelfstandig regresrecht
jegens de schadeveroorzakcr (art. 6:107a BW)."* Het wettelijke regresrecht geldt
allecn voor ongevallcn die op of na 1 maart 1996 hebben plaatsgevonden. Onder
het oude regime was het vrij gebruikelijk om een zogenaamde voorschotconstructie
deel te laten uitmaken van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. De
voorschotconstructie kwam crop necr dat de werkgever gedurende de arbeidsonge-
schikthcid slcchtseen voorschot betaalde op het salans van de benadeelde/werkne-
mer. Een van dc mocilijkheden was (en is) bijvoorbeeld dat de gecedeerde vorde-

van de doorbetaling niet (meer) bestaat. De onzekerheid over de geldigheid van
zulke constructies maakte een wettelijk regresrecht van belang. Voor ongevallen
van eerdere datum zullen werkgevers zieh echter nog met cessieconstructies moeten
behelpen. Ook blijven die van belang voor de (eventuele) onverplichte loondoorbe-
taling.
Dit laatste sluit aan bij de samenloopgedachte en het principe dat de schadever-
oorzaker de schade behoort te dragen. Voorzover het loon wordt doorbetaald heeft
debetrokken werknemer zoalsgezegd immers, verplicht of niet, geen schade (vgl.
art. 6:97 BW). Art. 6:107a BW geeft daarvoor slechts een aanvullende regeling,
die net als het regresrecht van het tweede lid alleen geldt voor het ve/p//c/ir doorbe-
taalde loon. Krachtens het cerste artikellid moet reeds de aa/is/vaa^ op de loon-
doorbetaling in aanmerking worden genomen, ongeacht of deze feitelijk al tot
betaling heeft geleid."'' Hoewel daarover voor de zelfstandige regresrechten
wisselend kan worden gedacht, behoort dit dunkt mij alleen te gelden voor het
deel van de vordering van de benadeelde dat betrekking heeft op de inkomensscha-

317 Zoals ge/cgd wordt thans voorgesteld die periode le verlengen tot (wee jaar.
Jl I TK 1994-95. 24 326. nr. 3 (MvT). p. 9. Hem komt dunkt me geen berocp toe op art. 6:107 BW (voor ongevallen

dieopofna I januan 1992 plaaisvonden) aangezien die regeling beperkt lijktte zijn tot medische herslelkosten
(kosten die rechtstreeks bijdragcn aan het herstel van de benadeelde). Zou men het anders zien, dan zal in beginsel
ook een berocp daarop ook moctcn lockomcn aan dc pensioenfondscn voorzover die uitkenng doen voor verhaalta-
re schade.

Jl« Lid 1: 'Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. lichamelijk of
geestelijk Ictscl oploopt. houdt de rechter bij dc vaststelling van de schadevergoeding waarop de gekwetste
aanspraak kan maken rekening met de aanspraak op loon die de gekwetste heeft krachtens an. 629 lid I. van
Boek 7 or krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.'
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de gerelateerd aan het eerste ziektejaar.'"" In aansluitmg daarop regelt het tweede
lid een regresrecht voor de werkgever:

'- 2. Indien een wertcgever krachtens art. 629, lid I, van Bock 7 of krachtens individucle of collcctievc
arbeidsovcreenkomst vcrphcht is tijdens ziektc of arbeidsongcschikthcid van dc bcnudccldc hct loon
door te beulen, heeft hij, indicn de ongeschikthcid tot werken van dc bcnadccldc hct gcvolg is van
een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens dc/c ander recht op schadevergocding
ten bedrage \ an het door hem betaaldc loon, doch ten hoogstc tot hct bedrag, waarvoor de aansprakchjkc
persoon, bij hct ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk /ou /ijn, vcniundcrd
met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergocding tot bctaling waarvan dc aansprakclijkc persoon
jegens de bcnadccldc is gchouden.'

De regeling van art. 6:107a BW geldt voor de op de werkgever rüstende vcrplich-
tingen tot loondoorbetaling aan de benadeelde. De bedragen hoeven niet al feitelijk
door de werkgever te zijn betaald. Voor 'eigen' bedrijfsschade (zoals extra kosten
van vervanging en productieverlies) is aanvankelijk bij de invoering van art. 6:107a
BW de mogelijkheid opengelaten van een normaal, rechtstreeks beroep op hct
aansprakelijkheidsrecht."' Vermoedelijk heeft men zieh daarbij nict gerealiseerd
dat dit voor schade die samenhangt met letsel of overlijden van de getroffen werk-
nemer in beginsel uitgesloten is. Werkgevers kunnen bij letsel (nict bij overlijden)
van hun werknemers, enkel schadevergoeding vorderen voor de medischc kosten
die ze ten behoeve van de betrokken werknemer voor hun rekening nemen.'"
Het regresrecht is verder op gelijke wijze als in de andere zelfstandige regresrege-
lingen beperkt tot het civiele plafond, het bedrag waarvoor de schadeveroorzaker
bij het ontbreken van de desbetreffende verplichting tot loondoorbetaling jegens
de benadeelde tot schadevergoeding gehouden is.

Voor welke loongerelateerde betalingen geldt het regresrecht van art. 6:107a B W?
Zelf bepaalt het dat daaronder alleen het ver/?//cAr, wettelijk dan wel krachtens
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, doorbetaalde loon valt, met inbegrip
van het vakantiegeld en de pensioenpremies. Dat is een niet goed uit te leggen
verschil met het regresrecht dat de Staat toekomt in zijn hoedanigheid als ambtena-
renwerkgever.'" Van Boom wijst in dit verband nog op de moeilijkheid dat
de schadeveroorzaker niet steeds bekend zal zijn met gegevens over het dienstver-
band en (de geldigheid van) contractuele afspraken over loonbetaling en aanvulling
van het loon door de werkgever. Dat kan ertoe leiden dat de schadeveroorzaker
onverplicht aan de werkgever betaalt of, mdien de vordering komt van de benadecl-

320 Zie paragraaf 3.4.5 voor een bespreking van de argument«! die pleiten vöor dit zogenaamde postenttelsel.
«I EK 1995-96, 24 326. nr 1196. p. 3.
322 In Hof Den Bosch 26 jum 1996, AÜ 1997. 252 (Barre/j »K/Mflmmoef-.Sioo/fl»0 werd ten vordenng van de

werkgever voor doorbetalmg van het loon aan de levcnsponner van de overleden werknemer dan ook afgewezen.
Voor de kosten van genecskundigc verzorging en behandeling en andere letselKhade die werkgeven voor hun
rekening nemen kan de werkgever een beroep doen op het algemene verhaalsrechl van an. 6:107 BW, zte
ScAa<yrvergoe</mg. an. 107 (Boll), aant. 44.

'2J Zie Storm (1996), p. 119 e.v. en infra, paragraaf 4.3.6.
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de, geen of te weinig voordeelstoerekening plaatsvindt/"'* Onder de verplichting
tot loondoorbetaling vallen volgens het eerste lid echter ook contractuele verplich-
tingen tot loondoorbetaling (krachtens individuele arbeidsovereenkomst of CAO)
en niets belet de werkgever dan natuurlijk om als daarover niets is afgesproken
aanvullende uitkeringen te doen. Onduidelijk is of moet worden uitgegaan van
het netto dan wel het bruto loon. De aanvankelijke regeling voor werkgevers, art.
6.1.9.11a BW, voorzag werkgevers van een verhaalsrecht voor het Moon, met
inbegrip van ingehouden belasting en ingehouden of te zijnen laste körnende pre-
mies', kortom het volledige brutoloon. Maar die bepaling is nooit wet geworden
en ondanks dringende verzoeken om bruto-regres vanuit de praktijk,'" is door
dc minister uiteindelijk toch gekozen voor het /lef/oloon. In een later stadium van
de wordingsgeschicdenis is twijfel ontstaan over wat daaronder precies moet worden
verstaan."'' Onduidelijkheid heerst verder over de vraag of het regresrecht ook
geldt voor dc door de werkgever afgedragen sociale premies. Het lijkt wenselijk
om op deze beide punten aansluiting te zoeken bij de bruto-netto jurisprudentie
voor de regresrechten van sociale verzekeraars en de ambtenarenwerkgever."'
Opmcrking verdient nog dat het werkgeversregres (vooralsnog) een zaak is van
individuele werkgevers met individuele regresvorderingen, hoewel niets eraan in
de we*! staal dat werkjievers met WA-ver/**keraars af<x>rakpn maken vnor d^.afwi>-

keling van meerdere vorderingen ineens."® Het wordt wel gestimuleerd door
een reccnte maatregel die werkgevers die voor schadevoorvallen van op of na
1 januari 2002 de doorbetaalde Ionen weten te verhalen, op hun eigen verzoek
een daarop afgestemde premiecorrectie biedt voor het gedifferentieerde deel van
de WAO-premie."'* Die maatregel is voor een aantal werkgevers echter längs
een omweg, dunkt me, komen te vervallen. Het betreft de werkgevers waarvoor
meer recent het omstreden 'Koninklijk Besluit d.d. 6 September 2002 tot afschaffing
van de Regeling Premiedifferentiatie WAO (Pemba) voor kleine werkgevers' is
gaangelden. Krachtens dat besluit is met ingang van 1 januari 2003 voorbedrijven
met een loonsom beneden een bepaald bedrag (het premieloon) de WAO-in-

324 Van Boom (1995), p. 864.
323 De Raad van dc Ccntrale Ondcmcmingsorganisaties richne ten lijde van de Veegwet een adres aan de kamerirac-

lies, zie TK 24 326. nr. 6, p. 5. Voor brulo rcgrcs zijn ook Van der Veen (1993), p. 757; Hammerslein (1994).
p. I e.v.; Heekman (1995), p 1236; Oennekamp (2000), p. 889.

J26 TK 1995-96. 24 326, nr. 7 en TK 1995-96. 24 326. nr. 1196, p. 2; PG 6, p. 608 en tov. 6, p. 1281 e.v. en
daarovcr llammerstein (1994), p. 2. Janssen (1997). p. 158 gaat uit van het netto-loon, doch anders Dcnnekamp
(2000), p. 889.

327 In die zin ook llartlict"& Van Maanen (1996), p. 127dieregresopbruto-basisniet voor de hand vindenliggen.
omdal dat vcrschil zou oplcvercn met het regresrecht krachtens de WAO en de VOA. Zie paragraaf 8.2.

328 Een georganiscent collectief regres is mocilijk te realiscren, aangczien werkgevers daarvoor veelal een te inciden-
teel belang hebben bij net rcgrcs en bovendien dc werkgeversbonden nict hevoegd zijn tot het maken van bindende
al'spraken; zie TK 1995-96, 24 326, nr. 7. p. 6. Kremer (2000), p. 425 vermcldt dat cr over het werkgeversregres
"wcl cens' contact is gewecst tussen VNO en NCW en het Verbond van Verzekeraars, zij het zonder bindende
al'spraken voor de leden.

32« Zie infra, paragraaf 4.3.4.
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stroom gestandaardiseerd: voor deze werkgevers geldt sindsdien een vast percenta-
ge, los van het precieze aantal WAO-ers van het bednjf."" Nu de gedifferen-
tieerde WAO-premie voor deze werkgevers is vervallen, is vanzelfsprekend ook
voor een individuele compensatie voor dat premiedeel geen plaats. Daarmee is
dus wellicht tevens hun Stimulans voor het regres van art. 6:107a BW komen te
ontbreken.

4.J.J /lr/. 52a ZJF. ar/. 5 Jf^M/I

De Ziektewet beoogt een voorziening te treffen voor loonderving gedurende de
eerste tweeenvijftig weken van arbeidsongeschiktheid. De wet wordt uitgevoerd
door het UWV, maar door de privatisering van grote delen van de Ziektewet is
het in verreweg de meeste gevallen de werkgever die het loon doorbetaald."'
Wat overblijft is hoofdzakelijk nog haar 'vangnetfunetie' voor werknemers die
geen recht hebben op loondoorbetaling van hun werkgever of wier dienstbetrekking
tijdens ziekte wordt beeindigd en voor werkeloze werknemers. Zwangerschap en
bevalling (in het kader waarvan ook aansprakelijkheid kan bestaan) zijn gelijkge-
steld met ziekte. Niet-werknemers zoals zelfstandige ondememers en jonggehandi-
capten vallen niet onder de Ziektewet en zullen het risico van inkomensschade
tijdens het eerste ziektejaar zelf moeten verzekeren."*
Het bedrag waarvoor de Ziektewet aanspraak geeft op een uitkering komt door
voordeelstoerekening in mindering op de door de schadeveroorzaker aan de bena-
deelde verschuldigde schadevergoeding/" Hoewel daarover naar geldend recht
onduidelijkheid heerst, behoort dit beperkt te blijven tot het deel van het aansprake-
lijkheidsrecht dat betrekking heeft op de inkomensschade van de benadeelde uit
het eerste ziektejaar, en dus de vordering van de benadeelde met betrekking tot
zijn overige schadeposten (latere inkomensschade, ziektekosten, smartengeld,
buitengerechtelijke kosten, enzovoort) ongemoeid te laten. Volgens constante
jurisprudentie gaat het ook daarbij om het 'netto' ontvangen bedrag. Daarop vol-
gend heeft het uitvoeringsinstituut recht op regres. Art. 52a ZW luidt:

'Het Uitvoeringsinstituut werknemersvenrekeringen hceft voor dekrachtens deze wet gemaakte kosten
verhaal op degene, die in verband met het veroorzaken van ongeschikthcid tot werken jegens de vcrze-

» 0 Het UWV schal dal ongeveer 36 000 werkgevers legen dil besluM bezwaar hebben aangetekend, omdat ze door
het vasie percentage thanseen hogere premie zouden beulen dan voorhcen bij het gedifTcrenticerde percentage
het geval was ( ( / H T Afcum, jaargang 2. nr 2, juni 2003).

331 Dit laatsle geldt volgens Noordam (2000). p. 24 voor wel 90*/. van de werknemers. Art 29 ZW bepaalt dal
in beginsel geen ziekengeld wordt uitgekeerd als de wenVnemer recht heeft op loondoorbetaling ingevolge an.
7:629 BW o f het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijkjamblcnaren 1984.

332 Omstreden is of de arbetdsongeschiktheidsvcrzekeraar word) gesubrogecrd in nun vordering lot xhadevcrgoeding,
zie paragraaf 4.3.7.

333 An. 6:100 BW juncto art. 52 ZW: 'Bij de vaststelhng van de schadevergoeding, waarop de verzekcrde naar
burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van zijn ongcschiktheid tot werken wegens ziekte, houdl de rechter
rekening met de aanspraken, die hij krachten* deze wet heeft.'
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kcrdc naar burgcrlijk recht lot schadevcrgoeding is vcrplicht, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor
de/c bij hct onlbrekcn van dc aanspraken krachtens deze wet naar burgerlijk recht aansprakelijk zou
/ijn, vermmderd met ccn bedrag, gclijk aan dal van de schadevergoeding tot bctaling waarvan de
aansprakelijke persoon jegens de verzekcrde naar burgerlijk recht is gehouden.'

De praktische betekenis van het regresrecht van art. 52a ZW lijkt, gelet op de
beperkte betekenis die de ZW nog heeft, niet groot. Een voorbeeld daarvan lijkt
me het geval waarin cen uitzendkrachten door de fout van een ander arbeidsonge-
schikt raakt terwijl /.ijn dienstverband tijdensdeze periode van ziekte afloopt. Ook
valt te denken aan door de fout van een ander (verdergaand) arbeidsongeschikt
geraaktc werklozen en aan zwangcr geraakte werknemers ('wrongful birth'-za-
ken)."* Sinds 1 januari 2001 vallen ook ambtenaren en andere overheidswerkne-
mcrs (ondcrwijzend pcrsoncel en militairen),"' onder de Ziektewet die op of
na die datum ziek worden of arbeidsongeschikt. De loondoorbetalingsplicht van
de overheid als ambtenarenwerkgever blijft echter bestaan en ook ambtenaren
hebben pas recht op ziekcngeld als het loon niet of niet langer wordt doorbetaald.
Hct rcgrcsrecht komt toe aan hct Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
dat bclast is met de verantwoordelijkheid voor en coordinate van de uitvoering
van de Ziektewet, en dus niet bij individucle uitvoeringsinstellingen zoals het GAK
orcAr t-WZO. Voornwrr »asAtf LamfciYfA:msf.ifüutsociai'e verze&eringen a'aarmee
belast en nog weer vroeger, vöör 1997, was dat het Tijdelijk instituut voor coördi-
natic en afstemming. Dit heeft in 1996 met het Verbond van Verzekeraars een
overeenkomst (convenant) afgesloten voor de afwikkeling van het regres van de
Ziektewet. Daarmee werd beoogd vertraging door onenigheid over de omvang
van de regresvordering zoveel mogelijk te vermijden. Zo werd overeengekomen
dat indien aan de regresvordering geen geschilpunten over schuld en causaliteit
(meer) in de weg stonden, de regressom werd vastgesteld door de regresvordering
te verminderen met een forfaitaire korting."' Na de inwerkingtreding van de
WULBZ werd een apart convenant voor het (teruggelopen) regres ingevolge de
Ziektewet niet nodig geacht. Sinds 1 januari 2001 geldt voor alle regresvorderingen
die op of na die datum zijn ontstaan een nieuw convenant van vergelijkbare strek-
king, voor o//e arbeidsongeschiktheidswetten (het Convenant Verhaalsrecht, zie
hiema).

4.5.4 /Irr. 90 W4O. art. 5 WttA/Ä, art. 76 JKP/4

Gedurende de eerste tweee"nvijftig weken van arbeidsongeschiktheid ontvangen
werknemers, ook ambtenaren, zoals werd gezien loon van hun werkgever of een

JJ4 Vgl MR 21 februari 1997. AÜ 1999. 145 M. CJHB (Wrong/ii/
J)3 En enkcle snccificke categories overhcidswerknemers.
3J6 Die hedrocg aanvankelijk 24%. Het Convenant tussen hct Verbond van Verzekeraars en het Tica inzake he«

verhaalsrecht van de Ziektewet d.d. 18 januari 19% is opgenomen als Bijlage 2 bij Sinninghe Damste (1999),
p. 84-86.
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uitkenng krachtens de Ziektewet. Als het in die periode niet lukt de betrokken
werknemer naar de arbeidsmarkt terug te leiden, dan treedt een nieuw traject in
van loonvervangende uitkeringen. met name ingevolgede Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekenng (WAO). Dat heeft betrekking op de lnkomensvoorziening
voor vnjwel alle werknemers die langdung arbeidsongeschiktheid raken (langer
dan tweeenvijflig weken). Het regres in dit verband lijkt dan ook het belangrijkste
aandeel voor het totale regresvolume op te leveren."' De WAO geldt sinds 1
januan 1998 ook voor ambtenaren, bijzonder onderwijzend overheidspersoneel
en militairen.
De regresregeling lijkt sterk op de andere zelfstandige regresregehngen. Het bedrag
van de WAO-uitkeringen komt door voordeelstoerekening in mindenng op het
bedrag waarvoor de schadeveroorzaker jegens de bcnadeelde aansprakelijk is (art.
6:100 BW juncto art. 89 WAO). Het behoort slechts in mindenng tc (kunnen)
komen op de inkomensschade die zonder de uitkeringen na afloop van het eerstc
ziektejaar zijn ontstaan, niet ook op andere schadeposten. Net als bij de overige
sociale verzekenngen heeft de benadeelde geen keuze om voor de schade waarvoor
hij WAO-aansprakcn heeft een vordering tot schadevergoeding in te stellen jegens
de schadeveroorzaker. Reeds het bedrag van de aam/vaa* ingevolge de WAO
komt in mindenng op zijn vordenng, ongeacht of die al tot fcitelijke betaling is
gekomen."* Voor het overige deel van de schade (inkomens- en andere schade
waarvoor geen WAO-aanspraken bestaan) behoudt de benadeelde zijn recht op
schadevergoeding. Te bedenken valt dat de WAO-uitkering slechts een getan fieerd
percentage van het krachtens de Coördinatiewet sociale verzekering vastgestclde
dagloon bedraagt. Voorzover het dagloon van de werknemer hoger is dan het
dagloon krachtens de Coördinatiewet komt het niet voor een WAO-uitkering in
aanmerking."''
Volgens art. 90 WAO heeft het UWV een regresrecht jegens de schadeveroorzaker:

'- I. Het Uitvocnngsinstituut wcrkncmersvcrzekeringcn heeft voor de krachlens dczc wet gemaakte
kosten vcrhaal op degene, die in verband met het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid jegens dc
verzekcrdc naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is vcrplicht, doch ten hoogstc tot het bedrag,
waarvoor deze bij het ontbrcken van dc aanspraken krachtens dezc wet naar burgerlijk recht aansprakelijk
zou zijn, verminderd met ccn bedrag, gelijk aan dat van dc schadevergoeding tot betaling waarvan
de aansprakelijke persoon jegens dc verzekerde naar burgerlijk recht is gehouden.
- 2. Ovcreenkomstig door Onze Minister tc stellen regclcn kan het Uitvoeringsinstituut wcrkncmcrsvcrze-
kenngen in plaats van het bedrag der penodicke verstrckkmgen de contanic waarde daarvan vorderen.'

U? In het jaar 1999 waren er naar schatting maar liefst 900 000 langdung arbeidsongeschikten. zo «eh Noordam
(2000). p. 28. Interessant zou zijn te weten welk percentage daarvan tevens een beroep loekwam op he) aamprake-
lijkheidsrecht.

M» Art. 89 WAO 'Bij de vasselling van de schadevergoeding, waarop de vcrzekcrde naar burgerlijk recht «HHnatlt
. . kan maken ler zake van zijn arbeidsongeschiktheid, houdt de rechter rekening met dc aanspraken, die hij krachten»

deze wet heeft.'
3 » De hoog' betaalde werknemers zullen dus relatief meer tchade zelf lijden, aldus Schootdijk (1967), p. 348
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Het eerste lid geeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen recht op
regres voor de 'krachtens deze wet gemaakte kosten'. Dit betekent met dat de
WAO-uitkeringen ook volledig door de regresnemende instantie moeten zijn gefi-
nancicrd.'*" Onduidelijk is of het regresrecht van het eerste lid öök geldt voor
WAO-uitkcnngcn die uit hoofde van de vnjwillig bij het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen afgesloten verzekering worden gedaan.'" Het sociale
karakter van de verzekering lijkt dan te overwegen; het meest voor de hand ligt
dan dat niet art. 284 WvK geldt, maar art. 90 WAO van toepassing blijft. Het
regres van dc WAO-uitkeringen voor ambtenaren verloopt längs een ander traject,
dat thans (onder meer) in handen is van het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring overhcidspersoneel.^ Voorzover het Fonds WAO-uitkeringen verstrekt
aan arbcidsongeschikt gcraakte ambtenaren is de regresregeling van de WAO van
overeenkomstige toepassing.'*'

Net als bij de andere zelfstandige regresregelingen is het regresrecht beperkt tot
het bedrag dat dc schadeveroorzaker bij het ontbreken van de WAO-uitkering in
zijn verhouding tot dc bcnadccldc verschuldigd zou zijn geweest. Aangenomen
wordt wcl dat het civiclc plafond het bedrag is dat de schadeveroorzaker bij het
ontbreken van de uitkering over de gehele duur van arbeidsongeschiktheid verschul-
digd zou zijn. In dit verband moet worden gewezen op het Cb«wwa/i/ Ker/iaü/Arec/i/
200/, waarin afspraken zijn neergelegd tussen (thans) het UWV en WA-verzeke-
raars ter vereenvoudiging van het regres voor de arbeidsongeschiktheidswetten.
Volgens dit convenant worden de regresvorderingen van het UWV die betrekking
hebben op inkomensschade geacht beneden het civiele plafond te blijven (art. 3).
Voorts bepaalt het dat partijen die deelnemen aan dit convenant (meer dan 95%
van de aansprakelijkheidsverzekeraars doet mee),''" voor de duur van het conve-
nant jegens elkaar geen beroep doen op rechterlijke uitspraken over het civiele
plafond in procedures waarbij niet-deelnemers betrokken zijn (art. 4). Daaronder
is tevens de bruto netto problematiek begrepen, die vraagt om een afzonderlijke
bespreking.''" In zoverre zijn van het civiele plafond, een van de belangrijkste
bronnen voor geschillen bij het WAO-regres, dus weinig moeilijkheden meer te
verwachten. De langdurige arbeidsongeschiktheid zorgt wel nog voor bijzondere
complicaties. De WAO heeft betrekking op een vervolgtraject, hetgeen tot gevolg

J40 Vgl. voordcoudeOngevallenwet: MR 23juni 1961,M/1%1,397(£erc/eÄoHe/t/a/wcAe/Kujer), metscherpe
kriiick van Van der Veen (1961). p. 931. .

341 Van Boom (2000<i), p. 17 wijst hierop. zie art. 81 c.v. WAO.
342 Voor alle vooral'gaand aan dc privatisering ingcstclde vordcringen treedt het fonds in alle rechten van het ABP.

Art. 7h WPABP bepaalt: 'Voor dc uitoefening van het verhaalsrecht (van art. 76 lid I WPABP juncto art. 90
WAO. F.K) treedt het KAOP wat betreft de door hem verrichte en te verrichten uitkeringen, onder algemene
titel in de rechten en verplichtingen van het ABP."

J4J Art. 76 ltd I WPABP: Ten aan/ien van verhaal van kosten die het FAOP maakt bij de overeenkomstige toepassing
van de WAO, zijn de artikelcn 90 en 91 van die wel van overeenkomstige toepassing.'

J44 Krcmer (2000). p. 430. nog ondcr verwijzing naar dc voorganger van het convenant. Krcmer spreekt qua declname
van "een groot succes".

J 4 5 Z i e p a r a g r a a f 8 . 2 . ' •- * . - . ••• - i • - . . - •
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heeft dat sprake is van een 'opeenstapeling van regresrechten': naast de WAO-
vordenng staan de vordenngen ingevolge art. 6:107a BW dan wel de Ziektewct.
Omdubbele betalingof miscalculates te voorkomen zal deaansprakelijkheid bij
samenlopende regresrechten beperkt moeten worden naar de hoogte en duur van
de inkomensschade waarop de uitkenng is gebaseerd. Bij regres krachtens de
Ziektewet kan dan alleen de inkomensschade van het eerste ziektejaar in aanmer-
king worden genomen en bij regres in het kader van de WAO alleen de schade
over de periode van de WAO-uitkering.''"' Een ander typisch WAO-probleem
voor de berekening van het civiele plafond (maar dat ook voorkomt in gevallen
van kortdurende arbeidsongeschiktheid), is dat de einddatum voor het vaststellen
van de aansprakelijkheid in het schadevergoedingsrecht vaak lastig bepaalbaar
is. Bij uitstek geldt dat als het vooruitzicht van herstel door revalidatie en de moge-
hjkheid van deelneming door de benadeelde aan het arbeidsproccs nog onzeker

Over de omvang van de regresvordering zijn ook afgezien van het civiele plafond
(en de bruto netto problematiek in dat verband) afspraken neergelegd in het Conve-
nant Verhaalsrecht 2001. Art. 2, de kembepaling van het convenant, bepaalt dat
voor de regresvorderingen waarvoor dit geldt (ingevolge de ZW, WAO, WAZ,
en WAJONG) wordt uitgegaan van de bruto-uitkering op grond van dcze wetten.
De regresvordering wordt vervolgens verminderd met een forfaitaire korting van
22%."' Ondanks de werking van dit convenant zou een totale afkoopregeling,
zuiver wetssystematisch gezien voor art. 90 WAO niet misstaan. Het tweedc artikel-
lid voorziet momenteel slechts in de mogelijkheid van afkoop van de zogenaamde
'contante waarde' van alle periodieke vorderingen die betrekking hebben op een
individuele verzekerde.''" Voor andere arbeidsongeschiktheidswetten bij langduri-
ge arbeidsongeschiktheid (WAZ en WAJONG, zie hiema) geldt een regeling voor
de afkoop van de collectieve regresvorderingen van alle verzekerden tezamen
(generate collectieve afkoop).""

Het regres ingevolge art. 90 lid 1 WAO geldt alleen voor de WAO-uitkeringen
die het UWV doet. In die gevallen zijn werkgevers 'normaar WAO-vcrzekerd
en betalen voor het WAO-risico van de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid

3<« Giltay Veth (1969), p. 213. Niet nodig is dal de betrokken verzekering of voorziening al lot betaling is gekomen,

HR 18 juni 1982, At/ 1983, 369 (/>e/erc/fiec//77/jw/-«viigi/i£).
M7 Zie HR 8 december 1938. At/1939,545 nt. EMM (Äi/tiverzeAcn/igjAani^ScA<5/ifce^er) en Giltay Veth (1969),

p. 238.
M> Voor de regresvorderingen dienog vallenonderhet WAO-Convenant van 27 november 1998 geldt een korting

van 24%.
J** Dat kan pas als de Gemecnschappelijke Malische Dienst de eindtoestand had vastgesield, zie St/uufcungoa/Mg,

art. 108 (Bolt), aanl. 70.
350 Vgl TK 1998-99. 26 239, nr. 3 (MvT). p. 20. waar gelijkschakeling wenselijk wordt geachl. zij het in die zin
-„ , dat daar nog wordt voorgesteld om ' in de anikelen 69. tweede lid van de WAZ cn 61. tweede lid van de WAJONG

de formulering van an. 90, tweede lid WAO over le nemen' Nu dil laatste nit» it gebeurd mag worden verwacht
dat het de WAO is. die zal worden aangepast. . .
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naast het basisdeel van de premies een gedifferentieerd bedrag. De hoogte daarvan
hangt af van het arbeidsongeschiktheidsnsico, het aantal arbeidsongeschikten dat
op het moment van meting nog geen vijf jaar in de WAO zit, binnen hun bednjf.
'Grotere' werkgevers echter kunnen het vijfjarige risico van inkomensschade van
hun werknemers zelf dragen, en dus als 'eigen-nsicodrager' optreden. De werkgever
draagt het risico van inkomensschade van zijn werknemers dan zelf, particulier,
maar slechts voor de genoemdc vijf jaar. Dat betekent dat hij geen WAO-premies
hoeft af te dragen. en kan proberen de kosten laag te houden door het treffen van
preventieve maatregelen die de uitkeringenlast beperkt houden. Het arbeidsonge-
schikthcidsrisico na de genoemde vijf jaar wordt wel weer gedragen door het
UWV.'" Kigcn-nsicodragers hebben ingevolge het derde lid van art. 90 WAO
recht op regrcs en vcrkeren daardoor in de mogelijkheid om hun WAO-gerelateerde
kosten tc latcn dragen door de schadeveroorzaker (uit hoofde van diens aansprake-
lijkhcid jegens de bcnadeelde). Het derde lid van art. 90 WAO luidt:

'- 3. De eigen risicodrager trecdt voor dc tocpassing van he( eerste en het tweede lid in de plaats van

hcl Uilvocringsinstituul wcrkncmcrsvcrzckcringen voorzover hij het risico van de bctaling van de

urbcidsongcschikthcidsuitkcnng druagt.'

Dczc bcpaling geldt alleen voor de 'eigen-risicodragende' werkgever, die in Staat
is om het risico van de inkomensschade gedurende de eerste vijf jaar van arbeidson-
geschikthcid niet te laten dragen door het WAO-orgaan, maar het zelfstandig te
dragen of het particulier te verzekeren.'" Als de werkgever het risico van loon-
doorbetaling bij een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar heeft onderge-
bracht, dan kan deze onder omstandigheden in de vordering van de benadeelde
worden gesubrogeerd.'"
Op deze regeling voor eigen-risicodragers was aanvankelijk kritiek: zij zou werkge-
vers die eigen risicodrager zijn in een aanmerkelijk voordeligere positie brengen
dan werkgevers die het WAO-risico gewoon door het UWV laten dragen. Deze
'normaal' WAO-verzekerde werkgevers zijn voor wat betreft de hoogte van de
WAO-premies, of beter, het genoemde gedifferentieerde deel daarvan, afhankelijk
van het arbeidsongeschiktheidspercentage in hun eigen bedrij f. Indien de arbeids-
ongeschiktheid te wijten is aan externe schadeveroorzakers, dan betekent dat voor
deze werkgevers extra lasten (in de vorm van hogere premies) zonder dat ze daar-
voor regres hebben. Weliswaar heeft het UWV ingevolge art. 90 lid 1 WAO een
regresrecht voor de WAO-uitkeringen in deze (normale) gevallen, maar de opbreng-

J51 De reden dat het eigen-risicodragen slechts mogel ijk is gedurende de eerste vijfjaar van arbeidsongeschiktheid
en met ook voor de pcriode nadien (indicn dc arbeidsongeschiktheid voortduurt) schijnt te zijn dat particuliere
verzekeraars dan dc ecrsic jarcn (tc) hogc premies zouden mocten rekenen (in verband met het verplichte kapitaal-
dekkingsstclscl). hetgeen hencrzekcrcn kostbaar - en dus voor werkgevers onaantrekkelijk - zou maken.

JS2 Door de Wet premiedilTerentiatie en markt werk ing bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. TK 1995-96,24
698.

J53 Zie nader paragraaf 4.3.7.
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sten daarvan werden met doorberekend naar het gedifferentieerde premiedeel van
de (tetreffende) werkgever. Du werd alsonbillijk ervaren."' Waarom zou men,
ervan uitgaande dat deze differentiatie slechts bedoeld is om werkgevcrs te confron-
teren met de nsico's binnen hun bednjf, öok een hogere premie moeten betalen
als de arbeidsongeschiktheid de schuld was van derden (buiten het bedrijf)?
Meer recent heeft de regering daarom de mogelijkheid geopend om ook de 'nor-
maal' WAO-verzekerde werkgevers te laten delen in de regresopbrengsten.*"
Volgenseen nieuwe maatregel ontvangen deze werkgevers in regressituaties voor
het gedifferentieerde deel van de WAO-premies een compensate (in de vorm van
een premiecorrectie). Deze compensatie is afhankelijk gesteld van de vraag of
ze in het concrete geval tevens zelf regres hebben ingesteld in het kader van art.
6:107a BW (dan wel of hun particuhere verzekeraar dat heeft gcdaan) en daaruit
regresopbrengsten hebben ontvangen."* In WAO-gevallen waarin plaats is voor
regres kan de werkgever of diens verzekeraar immers, ook voor de loonkosten
van het eerste ziektejaar regres zoeken. Alleen als ook de regresactie ingevolge
art. 6:107a BW (c.q. art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW) succesvol was. kan de
werkgever bij het UWV een verzoek indienen tot het verkrijgen van een (aan dc
regresopbrengsten gerelateerde) compensatie. De 'kleine' werkgever waarvoor
onlangs bij het Besluit tot afschaffing van de Pemba voor kleine ondememers
is gaan gelden heeft daar, dunkt me, niets aan. De aan de WAO-instroom gerela-
teerde opslag of korting op de WAO-premie is voor hen bij dat besluit immers
op een vast percentage gesteld.

Met de nieuwe compensatiemaatregel is beoogd de onbillijkheid weg te nemen
van de premiedifferentiatie voor de werkgever in regressituaties: hij ondervindt
dan immers door toedoen van de schadeveroorzaker premienadeel, zonder dat hij
däärvoor verhaal heeft, terwijl eigen risicodragers voor de door hen gemaakte
kosten wel een regresrecht hebben. Het is technisch een ingenieuze oplossing,
die met name de grote werkgevers (tevens) kan aansporen tot het voeren van een
actiever regresbeleid. Dat lijkt gelet op de doelstellingen van het regres toe tc
juichen.'" Bij de wijze waarop dat gebeurt heb ik twijfels. Vanuit civielrechtelijk
oogpunt geldt ook voor anderen zonder regresrecht dat hun schade (premienadeel
of andere schade), die ze van het schadevoorval vinden, civielrechtelijk niet kan
worden verhaald. Bovendien is zeer de vraag of de compensatie die het kabinet
de werkgever hiermee in het vooruitzicht stelt (en waarvan hij overigens de facto
pas voor een toekomstig premiejaar, twee jaar na het indienen van het verzoek,
de vruchten plukt) kan opwegen tegen de matige opbrengsten (het brutodecl van

1« Aldus de Nota van Toelichting bij hel Besluil (5/ft 2002, 38). p. 3.
355 Besluit van 4 maart 2002 tot wijziging van het Besluit PremicdifTercntiatie WAO (Regres en premievcrmmdenng

WAO). &ft 2002. 138. Het besluit is met terugwerkende kracht vanaf I januan 2002 ingegaan. Plannen in
deze nchting worden al zijdelings genoemd bij Janssen (1997), p. 159 en Pardaan (2001), p. 15.

336 Vooidal de werkgever het verzoek tot compensatie bij het UWV kan aanvragen, mod hij de regresopbrengsten
met betrekking tot het eerste ziektejaar heiemaal en definilief (geen voorschot) hebben ontvangen

J57 |n paragnaf 6.4 wordt uitcengezet welke dal (pnmair) zijn
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het doorbetaalde loon kan niet volledig worden verhaald, zie paragraaf 7.2) en
veelal de hoge kosten van het werkgeversregres van art. 6:107a BW. De onderhavi-
ge premiemaatregel dient als Stimulans voor het regres (en de daaraan verbunden
doelstellingen), maar is dunkt me voor werkgevers te weinig aantrekkelijk om
effectief te kunnen zijn. Beter ware het regresrecht zelf op enkele punten wat
aantrekkelijker te maken voor de werkgever door een einde te maken aan enkele
moeilijk te fundcren beperkingen: het netto regres als absolute regel en de beper-
king van art. 6:107a BW tot verp/zWi/ doorbetaald loon. Om een einde te maken
aan de gcnoemde ongelijkheid met eigen-risicodragers lijkt het dan beter gewoon
ten behoeve van deze werkgevers een vasf (sociaalrechtelijk) percentage te verdis-
contcren bij de bcrckening van de premie.

4. J.J /<r/. 69 If/*Z <?« ar/. 67 Jf/lJOiVG, ar/. 5

Naast de WAO gelden voor de inkomensschade bij langdurige arbeidsongeschikt-
hcid twee nicuwe regelingen: de Wet arbcidsongeschiktheidsverzekering zelfstandi-
gen (WAZ) en dc Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(WAJONü). De ecrstgenoemde van de twee wetten geldt specifiek voor zelfstandi-
gcn en vrije beroepsbeoefenaren (zoals advocaten, notarissen of artsen),"* hun
meewcrkende echtgenoten en voorts directeuren en grootaandeelhouders. De krach-
tens deze wet verschuldigde uitkeringen komen, net als bij de WAO, in mindenng
op de door de schadeveroorzaker aan de benadeelde verschuldigde schadevergoe-
ding voor het betreffende deel van de inkomensschade."' Art. 69 WAZ regelt
dat het UWV een regresrecht toekomt:

'- 1. Het Uitvocringsinstituut werknemersverzekcringen heeft voor de op grond van deze wet gemaakte
kosten vcrhaal op dc pcrsoon (op degene?, EE) die in verband met het veroorzaken van arbeidson-
geschikthcid jegens de vcr/ckcrdc naar burgerlijk recht tot schadevcrgocding is verplicht, doch ten
hoogste tot het bedrag, waarvoor deze bij het ontbrcken van de aanspraken krachtens deze wet naar
burgerlijk recht aansprakclijk zou zijn, vcrmindcrd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoe-
ding tot belaling waarvan dc aansprakclijkc pcrsoon jegens de verzekerde naar burgerlijk recht is
gehouden.
- 2. Het Uitvocringsinstituut werknemcrsverzekeringen kan in plaats van het bedrag van dc periodicke
verstrckkingen de contante waardc daarvan vorderen in de vorm van een jaarlijks vast te stellen afkoop-
som die aan het Uitvocringsinstituut wcrknemcrsverzekcringen wordt vergoed voor de totale schadelast
ten gcvolgc van het veroorzaken van arbcidsongeschiktheid.'

De WAJONG geeft een inkomensvoorziening aan, kort gezegd, gehandicapten
met nog geen of weinig werkervaring en gehandicapt geraakte Studenten. Deze

}?» Zetfstandige is in hcginscl icdere natuurlijke pcrcoon van jonger dan vijfenzcstig jaar, die in Nederland woont
en wins! uit ondememing gcniel. Noordam (2000). p. 29 en Pardaan (2001). p. 24.

J5» Art. 68 WAZ: "Bij de vaslslclling van dc schadevergoeding. waarop de verrekerde naar burgerlijk recht aanspraak
kan maken ter zakc van zijn arbeidsongeschiktheid. houdt de rechter rekening mei de aanspraken. die hij op
grond van deze wet hcenV
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wordt niet uit sociale premies maar uü de algemene middelen gefinancierd. Het
is dus strikt genomen geen sociale verzekering, maar een sociale voorziening en
daarmee de eerste sociale voorziening die in een regresregeling voorziet. Voorop
Staat ook hier dat de krachtens de wet aan de benadeelde verschuldigde bedragen
in mindenng komen op het recht op schadevergoedmg dat de benadeelde heelt
met betrekking tot zijn inkomensschade gedurende die periode.'*" Vervolgcns
geeft art. 61 het regresrecht voor het UWV:

'- I. Het Uitvocringsinstituut werknemersverzekeringen hccft voor dcop groml van de/c wet gcmaaktc
kosten verhaal op degene, die in verband met het veroor/aken van arbeidsongcschikthcid jegens de
jonggehandicaptc naar burgerlijk recht tot schadcvcrgocding is vcrplichl, doch ten hoogstc tot het
bedrag. waarvoor dc/c bij het ontbreken van dc aanspraken krachtens dc/e wet naar burgerlijk recht
aansprakelijk 7ou zijn, vermindcrd met een bedrag, gelijk aan dal van dc schadcvcrgocding lot bctuling
waarvan de aan sprake I ijkc pcrsoon jegens dc jonggehandicaptc naar burgerlijk recht is gchouden.
• 2. Het Uitvoenngsinstituut werknemersverzekeringen kan in plaats van het bedrag van dc pcriodieke
verstrckkingen de contante waarde daarvan vorderen in de vorm van ccn jaarhjks vast tc stellen afkoop-
som die aan het Uitvocringsinstituut werkncmcrsvcrzekcringcn wordt vergoed voor de totale schadclast
len gevolge van het veroorzaken van arbeidsongcschikthcid.'

De regresregelingen van de WAZ en de WAJONG voorzien beide in een generale
afkoopregeling, dat wil zeggen een regeling die erop neerkomt dat UWV en WA-
verzekeraars een bedrag overeenkomen waarmee alle regresvorderingen ineens
worden afgekocht. De band met individuele vorderingen wordt dan dus volledig
doorgesneden. Daarvan is thans nog geen sprake, het regres vindt nog plaats voor
individuele gevallen afzonderlijk en dus niet in de vorm van een algehele afkoop-
som. Wei geldt het genoemde WAO-convenant ook voor de regresvorderingen
ingevolge de WAZ en de WAJONG. Wellicht kunnen de drie arbeidsongeschikt-
heidsregelingen in de toekomst tezamen worden afgekocht.*"'

4.5.6 /4/V. 2 //</ 2 FO4, a/-/. 75 HTM. art. A* /*M/>

Tot 1998 waren er op het gebied van inkomensschade rechtspositioneel gezien
vrij grote verschillen tussen de positie van ambtenaren (en arbeidscontractanten
bij de overheid) en gewone werknemers (in de zin van titel 7.10 BW). De bijzondc-
re positie van ambtenaren was met name eraan te wijten dat de werknemersver-
zekeringen voor hen niet golden. Ook het regresregime was daardoor anders.
Inmiddels is daarin enige verandering gekomen; de inhoudelijke verschillen tussen
ambtenaren en werknemers zijn grotendeels verdwenen. De verschillen die er nog

An. 60 WAJONG: ' BIJ de vaststelling van dc schadevergocding, waarop de jonggehandicapie naar burgerlijk
recht aarepraak kan maken ter zake van zijn arbcidsongeschiklheid, boudt de rechter rekcning met de aanspraken,
die hij op grand van deze wet hccft '
Dat een wcoelijke grondslag daarvoor orabreekl in art 90 WAO lijkl me voor het maken van ondcrlinge afspraken
in die nchling geen beletsel. Zelfzou ik van collecti vering ovengens geen voontander zijn. zic paragraaf 6 5 2
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wel zijn werken wel nog door naar het regres, en vragen daarom nog afzonderlijk
aandacht. :• *. •• ^-, «
Ambtenarcn hebben krachtens bijzondere rechtspositieregelingen net als andere
werknemers recht op loondoorbetaling gedurende het eerste jaar van ziekte of
arbeidsongeschiktheid en voorts recht op een pensioen.'" Ook de ambtenaar
die slachtoffer werd van een ongeval heeft gedurende tweeenvijftig weken, te
rckencn vanaf de eerste ziektedag, recht op doorbetaling van zijn bezoldiging.
Daarna kunncn ambtcnaren in beginsel op grond van hun dienstbetrekking in
aanmerking komen voor een WAO-uitkering met een bovenwettelijke uitkering.*"
De bovenwettelijke uitkering vult tijdens de eerste zesentwintig weken de WAO-
uitkering aan tot 100%. "'* De WAO-uitkeringen worden verstrekt door het U WV,
dat dc fcitelijkc uitvoering (voorlopig) heeft uitbesteed aan het USZO. Daarvoor
geldt het (normale) regime van art. 90 WAO. Het FAOP is als rechtsopvolger
onder algemcnc titel van het ABF belast met de toepassing van bepaalde onderdelen
van de WAO op ovcrhcidspcrsoneel en het kan daarvoor ook een beroep doen
op het rcgrcsrecht van art. 90 WAO (zie art. 76 lid 2 Wet privatisenng ABP).
Dc Aovf /iwc'//i'///'/ri' voorzieningen worden verstrekt door de betrokken overheids-
lichamcn. Dc Verhaalswet ongevallen ambtcnaren (VOA) geeft hen daarvoor een
zclfstandig regresrecht jegens de schadeveroor/aker (uit hoofde van diens aanspra-
kelijkheid jegens de benadeelde),'"'' mits de uitkeringen niet het karakter hebben
van ouderdomspensioen.^ Voor de voormalige dienstplichtige militairen, die
bij of na het eindigen van de dienstplicht arbeidsongeschikt waren of werden geldt
nict het regime van de VOA, maar zijn de regresregelingen van de Ziektewet en
de WAO van overcenkomstige toepassing. Wel wordt de VOA van overeenkomstige
toepassing verklaard door de Algemene Burgerlijke Pensioenwet, en voor uitkerin-
gen aan beroepsmilitairen."'' De regresregeling van de VOA kwam al aan de
orde; het daar gezegde geldt mutatis mutandis ook hier. Voor het doorbetaalde
loon bepaalt art. 2 VOA in het tweede lid:

'- 2. Is dc ambtcnuar ten gcvolge van het ongeval geheel of voor een deel van zijn normale diensttijd
verhinderd zijn dienst tc verrichten, dan worden de krachtens zijn rechtspositieregeling over de periode
van die gchclc of gcdceltclijkc verhindering uitbctaaldc bezoldiging of beloning en A/ermerfe ver/w«/

Mi'MeWngen - me/ /noegnp van rfe mge/iou<fen /oo/ite/a«mg en va/i rfe premie voor joc/afe

362 Als 'ambtinaar' worden in dit verband aangemerkt degenen die uit hoofde van een dienstbetrekking loon onlvangen
dat rechtstreeks of krachtens subsidicregclingcn ten laste komt van dc openbare geldmiddclen.

363 Wel maakt vcrschil of dc ambtenaar dcclnemer is in het pensioenreglement van de Stichting Pensiocnfonds
ABP. 7ie art 37 en 38 ARAR.

J64 Bij ongevallen die "in ovcrwegendc mate hun oorzaak vinden in het werk' ook nog nadien. art. 37 lid 4 ARAR.
365 Mok (1977), p. 164sprcekt in dit verband van ccn pnvaatrechtelijk verhaalsrecht ennoemt deregresbcpaling

van lid I van publickrechtclijke aard.
366 In die zin oordeelde de Hoge Raad in UR 22 juni 1990, AV 1991, 760 nt. CJHB (/48/>/Boa«H) voor het op

de voct van art Fl 2 Algemcnc Burgerlijke Pensioenwet herberekende pensioen. Dat sluit aan bij de gedachte
van een postcnstclscl voor het regres, zic paragraaf 7.4.2.

367 Art. 8 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.
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Woo/fo'«* 4

gchcci of voor ecn met dc mate van dc verhindcnng overcenkomend deel oiuicr dc
het cerste lid bedoelde uitkcnngen begrepen (cursicf tocgevocgd. EE).'

Het VOA-regres geldt voor het doorbetaalde salaris, het tweede lid spreekt met
zoveel woorden van het bruto betaalde bedrag, en de loongerelateerde betalingen
('met het loon verband houdende betalingen'). Onder dit laatstc worden in dc
woorden van de Memone van Toelichting 'onder meer verstaan de kinderbijslag
en de vakantieuitkenng (niet de premies voor eventuele premiespaarregelingen
van de benadeelde).'""* In het arrest Gewiee/i/t' S/itvA/Ott.v/tv7io/"bepcrkt de lloge
Raad dit bruto-deel tot de loonbelasting en socialc premies die ten laste van de
ambtenaar zijn ingehouden, dus slechts tot het ucrA/jt'/MtTideel van dc bclasting
en de premies. Ook voor de pensioenbijdrage is het regres volgens de raad bepcrkt
tot het bedrag waarvoor die ten laste komt van dc ambtenaar zelf."* Bedragcn
die uit het AAF-fonds zijn ontvangen plegen op de regresvordering van Staat of
ABP in mindenng te worden gebracht.""

Anders dan bij 'normale', particuliere werkgevers lijkt het rcgrcsrecht van de VOA
t/t?yäc/o ook mogelijk voor oHverschuldigd gedane uitkeringen. Volgens de 1 löge
Raad geeft de VOA immers, zoals gezegd, cen regresrecht voor de kosten van
de aldaar bedoelde voorziemngen 'op grond van het enkelc feit dat het lichaam
aan de ambtenaar krachtens diens rechtspositieregeling uitkcnngen of verstrekkingen
heeft verleend'."' Dat levert een niet goed uit te leggen verschil op met dc re-
gresregeling voor particuliere werkgevers voor het doorbetaalde loon (art. 6:107a
BW): die geldt niet ook voor de loondoorbetaling die onverplicht plaatsvond (onge-
acht of dat in het kader van de arbeidsovereenkomst gebeurde).

*J.7 ^#7. 2W WWa/Y. 7.77.2.25 £W / .

Hoe is de regresregeling voor particuliere verzekeraars die het risico van inkomens-
schade dragen? Onderscheid moet worden gemaakt tussen particuliere verzekeraars
van de werkgever dan wel van de werknemer. Om met de laatstc tc beginnen,
de benadeelde kan zelf het risico van inkomensschade hebben verzekerd (of meever-
zekerd zijn), opdat aanvullende bescherming wordt verkregen naast de bescherming
van de sociale verzekeringen. Te denken valt aan zelfstandige onderncmcrs en
aan jonggehandicapten (voorzover men niet onder het regime van dc Algemene
bijstandswet valt). Zoals gezegd,'" is er discussie over de vraag of arbeidsonge-

»*« TK 1964-65, 7812. nr. 3 (MvT), p . 4 ( 1 kolom).
J*« HR 5 deccmber 1969. AV 1970. 140 ( G m w n w &i«-*/Cbj/eMo/). •
« 0 Vgl. Hof Den Bosch 2b September I99S. A7 1997, 460 (niyj«-n//4Ä/^. waar bleck dat de Staat en het ABP

die bedragcn zelf al op hun regresvordering in mindenng plcegden te brengen
"I HR4juni 1976. \ 7 1977.4 nl ARB (Kan Ge^n/Sfaa/), zicdaarovcr paragraaf4 2.3. Annotalor Bloembergen

wijst crop dat het regres voor uilkeringen of verstrekkingen die zelfs buiten de rechtsposidercgeling om gaan,
strikt genomen. wel uitgesloten behoort te zijn.

"2 Paragnaf 3.3.S.3.
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schiktheidsverzekenngen en ongevallenverzekeringen als schade dan wel sommen-
verzekcringcn moeten worden aangemerkt. In het voorgaande werd de voorkeur
uitgesproken om slechts vcrzekenngen die volledig losstaan van de concrete schade
van de benadeelde als sommenverzekering te kwalificeren. Het gaat dan om verze-
keringen die niet strekken tot het vergoeden van schade die tevens kan worden
aangemerkt als schade in de zin van art. 6:95 BW (de materiele of immateriele
gcvolgen van het letsel of overlijden, concrete schadeposten). Ongevallenverzekerin-
gen en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarbij wordt uitgekeerd aan de
hand van standaardpercentages en/of getanfieerde bedragen die zijn afgestemd
op of bedocld voor de concrete inkomenspositie van de benadeelde althans strekken
tot vergocding van zijn concrete inkomensschade, hebben in beginsel voldoende
schadevcrgoedingskarakter om ze als schadeverzekering aan te merken. Indien
uit hoofdc daarvan wordt uitgekeerd aan de benadeelde, dan wordt de verzekeraar
gesubrogcerd in diens vordcring tot schadevergoeding (art. 284 WvK/art. 7.17.2.25
BW)."' Vcrwc/cn zij naar paragraaf 4.6.

Anders ligt het bij de vraag naar subrogatie voor herverzekeraars waarbij het risico
van dc werkgever is ondcrgebracht. Werkgevers kunnen het risico van loondoorbe-
taling gedurende het ecrstc ziektcjaar zelf dragen of zieh daarvoor particulier verze-
kcren (veclal jjeldt dan overij>ens cen eii»en risico vonr He lonndorvrlviaJ.'.o^'^^j.'-
rende de eerste weken, en komt dan dus nog steeds een belangrijk deel van het
ziektevcrzuim voor rekening van de werkgever). Ook de werkgevers die ingevolge
de WAO als eigen-risicodrager optreden voor het risico van inkomensschade gedu-
rende de eerste vijf jaar van de langdurige arbeidsongeschiktheid, kunnen (of:
moeten) dat risico (her)verzekeren. Dit lijkt vooralsnog met name interessant voor
kleine ondernemingen: slechts enkele zieke werknemers kunnen dan immers een
rclatief hoog ziekteverzuim opleveren. Dat maakt dat de financiele last voor kleine
ondernemers - waarbij dan vervanging nodig is of aan productiviteit moet worden
ingeleverd - relatief zwaar weegt. Hoe dit zij, door de belasting van werkgevers
met het risico van inkomensschade wordt het van toenemend belang om te weten
of zulke verzekeraars zieh voor de betreffende loongerelateerde uitkeringen kunnen
verhalen. Belang daarbij heeft niet in de laatste plaats ook de bij hen verzekerde
werkgever zelf: de regresopbrengsten die door subrogatie zijn verkregen komen
veelal in mindering op de schadelast waarover de werkgever de premies betaalt,
maar 6ök kan de werkgever - indien hij geen eigen-risicodrager is - voor de op-
brengsten die de verzekeraar daarbij behaalt een compensatie krijgen voor (het
gedifferentieerde deel van) de WAO-premies. Een technisch probleem is intussen
wel dat art. 284 WvK en art. 7.17.2.25 BW slechts kunnen leiden tot de rechts-
overgang van een vordering tot schadevergoeding, en dus niet van regresvorderin-
gen. Om zieh toch van de mogelijkheid van subrogatie te verzekeren ligt een daarop
gericht polisbeding in de rede, waarin onder verzekerde ook de werknemer van

J7J Ook Kremcr (2000), p. 425 rckem paniculiere veraekeraars die hel "WAO-gat" moeten aanvullen tot regresnemen.
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de verzekenngsnemer wordt begrepen. Veelal is het echter zo geregeld, dat als
deverzekering tot uitkering komt, de verzekeringsmaatschappij aan de werkgever
uitbetaalt, en dat de werkgever het loon doorbetaald. De uitkenng van de verzeke-
nngsmaatschappij is kortom voor de werkgever; het is zijn verzekering. De bena-
deelde/werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon, hetgeen los Staat van
de verzekering. Indien de verzekeraar echter desondanks ook als verzekeraar van
de benadeelde (de werknemer) kan worden aangemerkt, dan kan hij in «//V/tv vorde-
ring worden gesubrogeerd (de vordering tot schadevergoeding die de benadeelde
zonder loondoorbetaling jegens de schadeveroorzaker hebben gehad). Voor de
strekking van polisbedingen die de werkgever op grond van het regres premievoor-
deel toestaan alsmede voor de stimuleringsmaatregel voor premiecompensatic in
het kader van de WAO, is dat een zuiver dogmatisch verschil, voor het belang
van de regresopbrengsten zal het immers weinig uitmaken op welke vordering
de subrogatie precies berust. Aangenomen moet echter worden dat die rcgehngen
alleen betrekking kunnen hebben op de subrogatie in de vordering van de benadeel-
de, en niet op de (niet geldige) subrogatie in de regres vordering ingevolgc art.
6:107a BW van de werkgever. Als de 'her'verzekeraar niet tevens als verzekeraar
van de werknemers van het betrokken bedrijf kan worden aangemerkt, dan is cessie
de (enige) aangewezen weg tot verhaal.

In de sfeer van inkomensschadeen arbeidsongeschiktheid vraagt de regresregeling
van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapter (REA) nog aandacht. Deze
is zonder veel omhaal of discussie in 1998 ingevoerd. De strekking van de REA
is blijkens de considerans 'een krachtige impuls' te geven aan de integratic en
reintegratie van arbeidsgehandicapten. Daartoe belast de REA de werkgever en
het UWV met een aantal nieuwe rechten, bevoegdheden en verplichtingen die
herintreding moeten bevorderen en institutionele belemmeringen moeten wegnemen.
Net als de andere zelfstandige regresregelingen schrijft de REA voor dat het bedrag
van de aanspraken die de benadeelde aan deze wet kan ontlenen in mindering
komt op zijn recht op schadevergoeding.'" Art. 49 REA regelt geeft het UWV
een regresrecht jegens de schadeveroorzaker:

'- I. Het Uitvocringsinstituut wcrkncmersvcrzckcringen heeft voor de op grond van deze wet gemaaktc
kosten verhaal op de persoon (op degene?, EE), die in verband met het veroorzaken van de arbcidshan-
dicap, jegens de arbeidsgehandicaptc, bcdocld inartikcl 10, naarburgcrlijk recht tot schadevergoeding
vcrplicht is, doch ten hoogstc tot het bedrag, waarover [waarvoor? EE] deze bij het ontbreken van
de aanspraken op grond van deze wet naar burgcrlijk recht vcrplicht zou zijn, vcrminderd met een

Art. 48 REA: 'BIJ de vastslelhng van de schadevergoeding, waarop de arbeidsgehandicapte, bedoeld in art.
10, naar burgerlijk recht aanspraak kan malcen terzake van zijn arbeidshandicap houdl de rechter rekening met
de aanspraken die de arbeidsgehandicapie op grond van deze wet been.'
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bedrag gelijk aan dat van dc schadcvcrgocding lot bclahng waarvan de aansprakclijke pcrsoon jcgcns
dc arbcidsgehandicaptc naar burgcrlijk recht gehoudcn is.
- 2. Met Uitvocnngsinstiluut wcrkncmcrsvcrzckeringen kan Indien cen aanspraak als bedoeld in net
eerstc lid, word! tocgekend in de vorm van pcriodicke vcrstrekkingen, dc contante waarde daarvan
vorderen in dc vorm van ccn jaarlijks vast te stellen afVoopsom die aan hct Uttvoeringsinstituut werkne-
mersver/ekcringen wordt vergoed voor de totale schadelast ten gevolge van net veroorzaken van de
arbcidshandicap.'

Hctccrste lid isnogal ruim geformuleerd. HetgeefthetUitvoenngsinstituutwerk-
nemcrsverzekenngen ccn regresrecht voor 'de op grond van deze wet gemaakte
kosten' ten bchoeve van de arbeidsgehandicapte in de zin van art. 10 REA."'
Art. 10 belast het U WV met de bevordenng van de inschakeling van de arbeidsge-
handicapte in het arbeidsproces Indien bij diens eigen werkgever geen passende
arbcid voorhanden is of hij voorafgaand aan het ongeval een uitkering genoot.
Me?/ wordt in de rcgresregeling bepaald dat de kosten betrekking moeten hebben
op uitkeringen die aan de bcnadeelde zelf worden verstrekt. Strikt genomen lijkt
het dus ook te kunnen gaan om subsidies die aan de werkgever worden verstrekt
voor zijn kosten voor het in dienst nemen van de benadeelde. Het regresrecht zou
dan (potcntieel) verdcr strckken dan de schade waarvoor de schadeveroorzaker
bij het uitblijven van de regresbepaling aansprakelijkheid zou hebben geriskeerd.
De regeling van het civiele plafond beperkt de betalingsplicht van de schadeveroor-
zaker echter tot het bedrag waarvoor hij ten hoogste aansprakelijk zou zijn geweest
jegens de benadeelde, zie art. 49 lid 1 REA. Naar nog zal worden gezien geeft
die regeling intussen geen absolute waarborgen dat niet toch teveel verschuldigd
is."* Het te ruime bereik zou eenvoudig kunnen worden aangepast door in het
eerste lid van art. 49 na 'de krachtens deze wet gemaakte kosten' toe te voegen:
'ter vermindering van de door de arbeidsgehandicapte geleden schade'.

Slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven kunnen voor de resterende (gederf-
de en toekomstige) inkomensschade in aanmerking komen voor een uitkering van
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds wordt by het doen van de uitkering
gesubrogeerd in de vordering tot schade vergoed ing van de benadeelde, en kan
dan - met toestemming van de minister van Justitie - een regresactie instellen tegen
de schadeveroorzaker. Verwezen zij naar het eerder gezegde (paragraaf 4.2.5).
Zoals daar werd opgemerkt werkt het fonds veelal met voorschotconstructies, het
Centraal Justitieel Incasso Bureau zorgt dan ervoor dat de bij een schadevergoe-
dingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde toegewezen bedragen bij wijze
van terugbetaling toekomen aan het fonds. Op die wijze zal het fonds indien de

J75 Dat is een arbeidsgehandicapte voor wie bij de eigen werkgever geen passende arbeid meer voorhanden is dan
.; wel een uitkcringsgercchtigdc in dc rin van sub o-rf van die bepaling.
Si m In die zin ook Asser-llartkamp 4-1, nr. 491 en Van Boom (2000a). p. 36; zie infra, paragraaf 7.2.

106



schadeveroorzaker onvoldoende verhaal biedt (en de WA-verzekeraar bij opzet
geen dekking biedt) de^äc/o voorrang hebben boven de (eventuele) regresvorde-
ringen van de werkgever en het UWV. Die zullen immers pas in het geding komen
als het strafproces gaande of zelfs voorbij is (en kunnen zieh ook zelf niet in het
strafproces voegen als benadeelde).

4.4 Regres bij immateriele schade

Het voorgaande bleef beperkt tot het regres voor zuiver materiele ofwel vermogens-
schade. Particuliere en sociale verzekeraars met een regresrecht docn gcen uitkering
voor rmmaterie'le schade.'" Hun uitkeringen aan de benadeelde hebben (pnmair)
betrekking op vermogensschade (doktersrekening, inkomensschade) en dienen
het deel van de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker dat betrekking heeft
op de immateriele schade van de benadeelde onverlet te laten. Dat volgt voor een
aantal gevallen al uit de regeling van art. 6:106 BVV. Het tweede lid bcpaalt dat
het recht op vergoeding van immateriele schade niet vatbaar is voor overgang
en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of ter zake een vordenng in
rechte is ingesteld. Het recht op smartengeld is dus in die zin hoogstpersoonlijk
dat de benadeelde zelf moet hebben laten blijken tc voelen voor het geldend maken
van die vordering. Dit komt uitvoeriger aan de orde in paragraaf 7.4.3.5.
Toch kan indien het ziekenfonds uitkering doet en daarvoor regres zoekt (art. 83/)
ZFW) naar geldend recht in het kader van het civiele plafond de vraag njzen of
het regresrecht zieh mede kan uitstrekken over het deel van de aansprakelijkheid
dat betrekking heeft op de immateriele schade van de benadeelde. Het nadcel
daarvan is dat indien het deel van de aansprakelijkheid dat betrekking heeft op
de ziektekosten ontoereikend bl ij kt te zij n (bij voorbeeld wegens rechterl ij ke mati-
ging indien de benadeelde tevens een uitkering geniet uit sommenverzekering,
art. 6:109 BW) de regresvordering zou concurreren met de resterende vordering
van de benadeelde zelf (vordering tot smartengeld). Als regresnemers als eerstc
de schadeveroorzaker of diens WA-verzekeraar aanspreken, dan zou dit zieh tevens
kunnen uitstrekken tot de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker voor het
smartengeld. De benadeelde zou daardoor de facto het risico kunnen lopen zijn
vordering tot smartengeld te verliezen. Het pnncipe kan het beste worden geillus-
treerd met een voorbeeld:

Van sommenverzekeringen zou men nog kunnen stellen dal ze de facto mede gelden als vergoeding voor Iced,
maar alleen xhadeverzekeraars worden gesubrogeerd (HK 31 december 1931. AC/ 1932,419 m. EMM (jjpoonueg-
ongeua/ Op finA). en die term mmmcr smanengeld uit (vgl. art. 7.17.2.1 BW: tchadeverzekeringen zijn 'de
verzekering strekkende tot vergoeding van vCTmogrnnchade die de verzekerde zou kunnen lijdcn'. cunief
toegevoegd. EE).
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regre$rege//nge/i

A raakt crnstig gewond door onrcchlmatig gedrag van X en hecft recht op vergoeding van de ziekte-
kosten (5.000 Euro) alsmcdc recht op smartengeld (10.000 Euro). De totale omvang van aansprakelijk-
hcid van X zou kortom 15.000 Euro bedragen, ware het nict dal A eigen schuld toekomt. Ik zal ervan
uitgaan dat hct door dc schadeveroorzaker vcrschuldigde bedrag om die reden worth gehal veerd: (2.500
+ 5.000 =) 7.500 Euro (zie art. 6:101 lid 1 BW). Als nu dc ziektekosten volledig door hct ziekenfonds
zijn vcrgocd, dan gaat hct met die schadepost corresponderende recht op schadevergocding over op
dezc verzekcraar. Maar hct zou A bcnadclcn als hct zickenfonds de volle 5.000 Euro, en niet slcchts
2.500 Euro, op X zou kunnen verhalcn door 66k (gcdccltclijk) het recht op smartengeld ten gclde
tc maken. Over hct bedrag dat als smartengeld is bcdocld bchoort hct regrcs zieh nict te kunnen uitstrck-
kcn.

Benadeling van dc bcnadecldc door het regres van zijn particuliere of sociale verze-
keraarkan niet dc bcdocling zijn. Dit bezwaar van benadeling kan ook wel worden
ondervangen als men ervan uitgaat dat de vordering van de benadeelde ten alle
tijdc vöör gaat op dc vordering van de regresnemer, zie paragraaf 9.3. Maarjuister
zou in dit verband zijn, de regres vordering (het civiele plafond), nog los van art.
6:106 lid 2 BW, u / v w / te beperken tot hct deel van de aansprakelijkheid dat
betrckking hecft op de ziektekosten (en niet 66k het smartengeld. Dat is niet alleen
minder risicovol voor de bcnadcelde, maar houdt ook de regrespraktijk overzichte-
lijk en lijkt principiccl juistcr. Indien sociale verzekeraars of werkgevers inkomens-
schade voor hun refcening nemen behoort dat met de schadeveroorzaker van zijn
verplichting tot hct betalen van smartengeld te kunnen bevrijden. In aansluiting
daarop behoort ook hun regresvordering zieh - daargelaten de beperkingen die
art. 6:106 lid 2 BW oplegt - niet over dat deel van de aansprakelijkheid van de
schadeveroorzaker te kunnen uitstrekken (indien de aansprakelijkheid van de scha-
deveroorzaker ontoereikend is). Alleen met betrekking tot de ziektekosten is er
een 'toevallige samenloop van prestaties', zie daarover nader paragraaf 4.8.2. Voor
particuliere schadeverzekeraars en het Schadefonds Geweldsmisdrijven die uitkering
doen in verband met inkomensschade geldt dit zogenaamde postenstelsel al. Die
worden bij uitkeringen voor vermogensschade van de benadeelde alleen gesubro-
geerd in diens vordering tot schadevergoeding met betrekking tot <//e vermogens-
schade, zoals ziektekosten, en n/ef foo£j in de vordering tot smartengeld. Ook
het regres van sociale verzekeraars en werkgevers dient de aansprakelijkheid voor
immateriele schade (en andere schadeposten waarvoor ze geen uitkering doen)
dan ongemocid te laten.

Dat wil uiteraard wie/ zeggen dat bij slachtoffers met immateriele schade geen
plaats zou zijn voor regres. Wat het wel betekent is dat daarvan slechts sprake
kan zijn in de (uitzonderlijke) gevallen waarin de door de regresnemer verstrekte
uitkeringen specifiek bedoeld waren als schadevergoeding voor de immateriele
schade van de benadeelde. Een van de weinige gevallen waarin daarvan sprake
is, komt voor bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds verstrekt namelijk
66k uitkeringen voor immateriele schade van het slachtoffer van een opzettelijk
geweldsmisdrijf en, indien het al genoemde wetsvoorstel 'affectieschade' kracht
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van wet krijgt.^* van nabcstaanden. Het fonds keert uit naar analogie met de
regels van het schadevergoedingsrecht, in het bijzonder art. 6:106 BW. De immate-
nele schade betreft het geleden verdriet. de pijn en de gederfde levensvreugde
van de benadeelde en wordt, bij emstig letsel, eigenlijk altijd door de Commissie
verondersteld aanwezig te zijn."' Het fonds geeft voor de immatene'le schade
recht op een gestandaardiseerde uitkenng. in het jaar 2002 wasdat maximaal 9100
gulden.""'
Voorzover het fonds dit smartengeld uitkeert kan het worden gesubrogeerd in de
vordering tot smartengeld van de benadeelde jegens de schadeveroorzaker. Door
de rechtsovergang verliest de benadeelde in zoverre zijn vordering. De subrogatie
is echter aan bijzondere beperkingen onderhevig. Het recht op smartengeld is
immers maar beperkt vatbaar voor overgang (en beslag): zoals gczegd is volgcns
art. 6:106 lid 2 BW nodig dat het bij (vaststellings)overeenkomst is vastgelegd
of door de benadeelde een vordering in rechte is ingesteld/*' Art. 6:106 lid 2
BW laat voor overgang onder a/gf/wene titel (erfopvolging) intussen een minder
restnctief regime gelden. Dan is in beginsel ten minste nodig dat de benadeelde
aan de wederpartij heeft medegedeeld op het smartengeld aanspraak te maken.'"
Volgens de Toelichting Meijers is er

gecn reden waarom uit het door het slachtoffer ondergane Iced nog kapitaal gcslagen kan worden

als de vergoeding niet meer kan dienen om zijn leed te verzachten of hem genoegdoening tc verschaffen.

De aanspraak moct daarom nict overgaan op de erfgenamen van het slachtoffer. Voorts brengt het

persoonhjkc karakter mec, dat zij niet in de huwclijksgcmccnschap moct vallcn cn niet overdraagbaar

en voor beslag vatbaar moet zijn.'"'

Dat een uitzondering geldt indien de aansprakelijkheid bij overeenkomst is vastge-
legd of de benadeelde ter zake een vordering heeft ingesteld wordt niet afzonderlijk
gemotiveerd. In de literatuur is kritiek op dit onderdeel van de regeling."'' Lin-
denbergh wijst erop dat met de genoemde uitzonderingen de principiele bezwaren
bij de overdraagbaarheid van de vordering niet komen te vervallen."" Bovendien
zouden de gestelde voorwaarden (met name de bij erfopvolging vereiste medede-

37« TK 2002-03, 28 781, nr. 1-2; zie daarover Verheij (2002). p. 210 e.v.
379 Jalink (1989), p. 114 en in die zin ook Willems (1996). p. 16.
J»o 5>7/a6itf ScW<r/on<& GcuWi/jmiWri/ien, Den H u g 2002, p. 22.
3>i Asser-Hankamp 4-1. nr. 468; Spier e.a. (2000), nr. 250 (Harthef); Bouman & Tilanus-Van Wasienaer (1998),

nr. 43F; Lindenbergh (1999). p. 58; Bloembergen & Lindcnbergh (2001), p. 73, Verheij (2003), p. 537 e.v.
waar er tevens op wordt gewezen dal de onderhavige beperkingen ook gelden indien hd recht op smartengcld
op andere bepalingen dan art. 6:106 BW berust.

3>: In HR 20 September 2002, COO/328HR (Comapafifnr) oordeelde de Möge Raad dat ook comaleuze slachtoflcre
onder omstandigheden ondanks dat ze enige tijd in Staat van bcwusteloosheid hebben verkeerd. recht dienen
te hebben op smanengeld. Het recht op smartengeld kan dan dus ook aan derden worden tocgekend (in dit
geval op grond van zaakwaameming). Aangenomen werd dat aan de voorwaarden van art. 6:106 lid 2 BW
was voldaan.

M3 « ; 6. p 378.
3W Van Dam (1991), p. 87 e.v.; Lindenbergh (1999), p. 63; zie voor een bespreking Verheij (2003), p. 240 e.v.
MS Lindenbergh (1999). p 63.
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ling) onnodig belastend zijn voor de benadeelde en tot praktische complicates
kunnen leiden (bij een onbereikbare debiteur).^ In het Duitse recht zou een
vergelijkbare regeling zijn geschrapt omdat zij tot een 'Wettlauf gegen dem Tode'
zou leiden."" Het bijzondere, hoogstpersoonlijke karakter ligt, zo stelt Linden-
bergh het, bij de overgang van immatene'le schade; met zozeer in de aanspraak
zelf, maar vooral in de aard van de schade. Het gaat dan ook om de vraag in
hoeverre het hoogstpersoonlijke karakter van de schade het recht op vergoe<//>ig
in Vermögensrechte!ijk opzicht kleurt. Zo bezien lijkt hem onbeperkte overdraag-
baarhcid met bczwaarlijk: slaagt de benadeelde enn om zijn vordenng op deze
wijze tc ver/ilveren, dan bestaat daartegen geen bezwaar."*
Dat veronderstelt dat de benadeelde de vordering zelf overdraagt, bij subrogatie
zou de benadeelde echter zonder daarop genchte wil zijn vordering kunnen verlie-
zen. Zo bc/.ien wordt het argument van het hoogstpersoonlijke karakter dunkt mij
van meer gewicht. Heefl de ver/ekeraar van de benadeelde het smartengeld voor
zijn rekening genomen, dan kan subrogatie - in het licht van het in hoofdstuk 3
genoemde uitgangspunt dat voor dubbele schadevergoeding voor de benadeelde
geen plaats is - nog het rechtsgevocl goeddoen. De subrogatie herstelt in zekere
zin de gcnocgdocningsfunctic van de verplichting tot het betalen van het smarten-
geld (het is toch nog de schadeveroorzaker of diens WA-verzekeraar die voor het
leed betaalt). Deed de tot subrogatie gerechtigde zelf geen uitkering voor de imma-
tericle schade, dan weegt het hoogstpersoonlijke karakter zwaarder, 66k dunkt
me als wel aan de voorwaarden voor art. 6:106 lid 2 BW is voldaan. Het persoonlij-
ke karakter wordt in feite ook gewaarborgd door het postenstelsel: met betrekking
tot het smartengeld is geen sprake van samenloop met de verbintenis tot schadever-
goeding die op de schadeveroorzaker rust, en de verzekeraar behoort dan niet te
kunnen profiteren van de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker voor dat
deel van de schade, te meer niet door het hoogst persoonlijke karakter ervan.

Enige steun kan daarvoor worden gevonden bij het £cA/5cAei</ifig-amejf uit 1997. De Hoge Raad
laat in dat arrest het oordeel van het hof in stand, dat erop ncerkomt dat bij de ontbinding van cen
huwelijksc gemeenschap door cchtschciding de bij/onderc verknochtheid van het smartcngcld meebrengt
dat de aanspraak daarop buiten de verdelmg nioel vallcn, en dus niet in de gemeenschap. Dat geldt
ook als aan de voorwaarde van art. 106 lid 2 BW is voldaan.'** Meer recent, inzakc £eo/ia/-rfi«/Z.i/w«7i
lijkt de raad in andere zin tc oordelen voor ecn faillissemcnt:"*' indien aan de voorwaarden van
art. 6:106 lid 2 BW is voldaan, dan vallen de smartengelduitkeringen gewoon in het faillissemcnt.
Ook de schuldeiscrs kunnen /ich daarop dus verhalcn. Aangczien de wcttelijkc restricties dan in acht
zijn genomen, Staat het hoogstpersoonlijke karakter volgcns de raad dääraan dan niet in de weg. Dat
de gefaillccrdc met zijn hele vermögen moct instaan voor zijn schulden weegt dan zwaarder.

<8» 1 indenbcrj:h ( I ' m ) , p. 64; in die / in ook Van Dam (1991). p. 91 .
J«7 In hol kader van § 847 BGB. zic Lindenbergh (1999). p. 65.
IM Lindenbergh (1999). p 66.
38« Zie art. 1 94 lid 3 HW; HR 24 okiober 1997. A7 1998. 693 nl. WMK (H/AO en daarover ook Verheij (2002).

p. 539.
i«o HR 22 november 2002. -V/ 2003. 32 nl. PvS
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4.5 Regres bij overlijdensschade

Als het primaire slachtofTer door de schadeveroorzakende gebeurtenis komt te
overlijden, dan kunnen bepaalde categorieen nabestaanden de schadcveroorzaker
aansprakelijk stellen voor de schade die ze daarvan ondervinden. Art. 6:108 lid
1 BWgeeft zijn echtgenoot, geregistreerd partner, minderjarige kinderen, andere
bloed- en aanverwanten en in- of samenwonenden in beginsel recht op schade-
vergoeding voor het derven van de voorziening voor hun levensonderhoud. Voorts
moeten de kosten van lijkbezorging worden vergoed (lid 2). Indien het wctsvoorstel
'affectieschade' van kracht wordt, dan zullen sommige nabestaanden (echtgenoten,
ouders) voorts recht krijgen op smartengeld voor hun leed en verdnet als gevolg
van het overlijden.
Hierna volgt een bespreking van de regresregelingen die gclden indien de twee
eerstgenoemde schadeposten (gederfde voorziening in het levensonderhoud en
voorts de kosten van lijkbezorging) door particuliere of sociale verzekeraars worden
vergoed. Het regres bij immateriele schade, waaronder affectieschade, kwam hier-
voor aan de orde (paragraaf 4.4).

4.5.2 /4r/. 6/ /4AW

Bij overlijden heeft slechts een beperkte groep nabestaanden voorzover ze 'behoef-
tig' zijn, recht op een inkomensvervangende uitkering krachtens de Algcmene
nabestaandenwet."' Voor het financiele risico dat buiten het kadcr van deze
wet valt wordt men geacht een overlijdensverzekering te hebben afgesloten en
door deelname aan het arbeidsproces in de eigen levensbehoeften te kunnen voor-
zien. Maar hebben de nabestaanden aanspraak op een ANW-uitkering, dan komt
die volgens art. 60 ANW in mindering op de schadevergoeding ingevolge art.
6:108 lid 1 BW, waartoe ze zonder die aanspraak gerechtigd zouden zijn.""
Art. 60 ANW geeft daarmee een dwingende invulling van het behoeftigheidsvercis-
te: voor het bedrag van de aanspraken hebben de nabestaanden geen recht op
schadevergoeding, ongeacht in hoeverre die ook daadwerkelijk kunnen worden
geacht bij te dragen aan de voorziening in het levensonderhoud. Uitgaande van

Namclijk uitsluitemJ (behoeftige) nabcsiaandcn met kinderen onder de leeftijd van achliicn jaar. gchandicapte
nabestaanden en nabestaanden zonder kinderen en geboren vöor 1945 (dit laalste vanwege hun moeilijke positie
op de arbeidsmarkt). Volgens de regering is het risico van gederfd levensonderhoud door overlijden gocd particu-
lier verzekerbaar, TK 1994-95. 24 169. nr. 3 (MvT), p 4

An. 60 ANW: 'Bij de vaststelling van de schadevergoeding. waarop de nabestaande en oudertoos geworden
kinderen van de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kunnen maker ler zake van net overlijden van de
verzekerde. houdt de rechter rekemng met de aanspraken op uitkeringen. die dc nabesuande en het ouderloo»
geworden kind op grand van deze wet heeft.'
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cen postenstelsel,behoren de ANW-aanspraken alleen in mindering te komen op
het bedrag van de schadevergoeding voor de gederfde voorziening in het levens-
onderhoud (art. 6:108, eerste lid BW). Niet behoren ze, geheel of gedeeltelijk,
in mindering te komen op het deel van de schadevergoeding dat betrekking heeft
op dc begrafeniskosten (art. 6:108 lid 2 BW). De Sociale Verzekeringsbank heeft
voor de verschuldigde AN W-uitkering een zelfstandig regresrecht (art. 61 AN W):

'• I. Dc Bank heeft voor de krachtens dcze wet gemaakte kosten verhaal op degene, die in verband
met het veroor/aken van het overhjden van dc ver/ekcrde, jegens diens nabestaande en ouderloos
geworden kindcrcn naar burgcrlijk recht tot schadevergoeding is verplicht, doch ten hoogste tot het
bedrag, waarvoor dc/c bij het ontbrcken van dc aanspraken op grond van dczc wet naar burgcrlijk
recht aansprakclijk /ou /ijn, vcrmindcrd met cen bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot
bctaling wuarvan dc aansprakchjkc persoon jegens de nabestaande en ouderloos geworden kinderen
naar burgcrlijk recht is gehouden.

- 2. Dc Bank kan in plaats van het bedrag der periodieke verstrckkingen dc contante waarde daarvan
vorderen in dc vorm van cen jaarlijks vast tc stellen afkoopsom die aan de Bank wordt vcrgocd voor
de totale schadclast (en gcvolgc van het veroorzaken van ovcrlijden.'

I let regresrecht /.elf (lid 1) lijkt stcrk op de andere zelfstandige regresrechten: het
is bepcrkt tot het civiele plafond en geldt bij regres op de werkgever en collega's
van de o vert«fene srec/rts a?s sprafce /s van opzef ofbetvuste foeArdoasi'iefvi (art.
62 ANW)."" Het tweede lid voorziet, net als de WAZ, WAJONG, REA en
AWBZ, in de mogelijkheid van een generale afkoop van regresvorderingen, tenein-
de de afwikkelingskosten van het regres te beperken. De afkoopsom bestaat niet
alleen uit het geschatte aantal regresvorderingen met betrekking tot een schadegeval,
zoals bij de WAO, maar uit het totale aantal schadegevallen in het tijdsbestek van
een jaar. De Sociale Verzekeringsbank heeft in 1996, net als nadien is gebeurd
in het kader van de AWBZ, een convenant gesloten met het Verbond van Verzeke-
raars. Dit wordt jaarlijks verlengd, met aanpassing van het overeengekomen be-
drag.""

. 2 //</ i FO/4. art. 75 J f M a/7. JW

De Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA), die in paragraaf 4.2 en 4.3 al vrij
uitvoerig ter sprake kwam, geldt ook bij uitkeringen aan nabestaanden van over-
heidswerknemers. Daartoe is aan art. 2 VOA nog een derde lid toegevoegd:

'- 1. Het lichaam dat aan often bchocve van een ambtcnaar krachtens diens rcchtspositieregeling
uitkeringen of verstrekkingen verlcent tcr zakc van een aan deze overkomen ongeval, heeft voor de
kosten van deze voorzicningen verhaal op degene die, bij het ontbrcken van die voorzieningen, in

W Maar kan slechts netto worden vcrhaald; zie daarovcr paragraaf 8.2.
J*4 Het Convenant inzakccollectivcring regres Algemene nabestaandenwet d.d. 9 juli 1996 is volledigopgenomen

als Bijlage 3 bij Sinninghe Damste (1999), p. 87-91; zie voorts o.». Faure (1996), p. 61 e.v. en Kremer (2000).
p. 427.
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verband met het veroorzaken van het ongeval jcgens de anibtenaar naar burgcrlijk recht aansprakclijk
zou zijn voor de alsdan door deze geleden schade. Het verhaal kan niet ten nadele van de anibtenaar
worden uitgeoefend.

(...)
• 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen of verstrekkingen. krachlcns
Je voor de ambtenaar gcldcnde rcchtspositicregeling ler /akc van het ongeval (...) aan often behoeve
van zijn nagelaten betrekkingen na zijn overlijden ten gevolge van het ongeval.'

Deze regeling gold aanvankelijk öök voor de Stichting Pensioenfonds ABP. In
irt. 75 van de Wet privatisenng ABP is zij tijdelijk van toepassing verklaard op
pensioenen aan overheidswerknemers die als zodanig niet vallen onder het regime
van de VOA (ambtenaren in dienst van pnvaatrechtelijke lichamen). Dat geldt
niet alleen voor de vöör de pnvatisenng al lopende pensioenen,'" en voor her-
plaatsingstoelagen aan overheidswerknemers en hun nabestaanden,"* maar ook
voor alle pensioenen die op later tijdstip zijn of worden toegekend'*" (en uitkerin-
gen aan nabestaanden van militairen).™*
De (oude) ABP-regresregeling heeft geleid tot een reeks arresten, die mede van
betekenis zijn voor het regime van de VOA. In het bekende arrest inzake
JfiP/Saauw oordeelde de Hoge Raad dat het invaliditeitspensioen van ecn bena-
deelde ambtenaar nadat deze de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, zodanig
van karakter verändert dat vanaf die datum in feite van een ouderdomspensioen
moet worden gesproken."' De desbetreffende uitkeringen zijn dan, naar 's raads
oordeel, niet meer te beschouwen als uitkeringen 'ter zake van het ongeval', in
de zin van art. 2 VOA. Daarvoor is derhalve geen regres mogelijk.*™ Dat is
anders voor weduwepensioenen na het overlijden die (thans) onder de reikwijdte
van deze wet vallen. Het regresrecht voor die pensioenen strekt zieh wel mede
uit over de uitkeringsperiode die intreedt nadat de overleden ambtenaar de leeftijd
van vijfenzestig jaar zou hebben bereikt.""' Het civiele plafond vormt dan geen
belemmering, omdat ook pensioen tot het inkomen wordt gerekend op grond waar-
van de ambtenaar in het levensonderhoud van zijn nagelaten partner zou hebben
voorzien, zoals vereist door art. 1406 BW oud (thans art. 6:108 BW)/"

J»5 Preciezer gezegd gaat het om kosten van de op 31 december 1995 reeds ingegane pensioenen
M» Het regresrecht van art. 75 lid I en lid 5 juncto art 2 VOA
39' Ahhans de hissen 31 december 1995 en 1 januan 2001 verstrekte uitkermgen. Lid 3 van art 75 WPABP verklaan

het regresrecht van art. 75 lid I en 5 WPABP juncto art. 2 VOA van overeenkomstige toepassing
3 " Lid 2 respectievelijk lid 4 verklären het regresrecht van art. 75 lid 1 respeciievelijk lid 3 WPABP juncto art.

2 VOA van overeenkomstige toepassing.
J»» HR 22 juni 1990, W 1991, 760 nt. CJHB (/4W/ftj<ju>f).
*oo In zijn AU-noot bij het arrest acht Brunner net wel redelijk om regres mogelijk te laten zijn voor dat gedeclle

van het ouderdomspensioen dat lijdens de jaren van arbeidsongeschikthcid is opgebouwd.
«oi HR 15 februan 1985, At/ 1986. 687 nt. FHJM ( S M J ÄoHentom//««/').
•«2 HR 15 februan 1985, AV 1986. 687 nt FHJM (5/a</ Äc-Hen/om/Vf ß/>). Van Leeuwen & Bouma (1991), p. 236

leiden hicroit af dai het regresrecht voor net weduwepcnsioen zieh uitstrekt over dc gehelc looptijd daarvan,
tot aan de statistische eindleeftijd.
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4.5.4 /fr/. 6 //</ 5

Het Schadefonds Geweldsmisdnjven geeft bij overlijden ook bepaalde nabestaanden
een beperkt recht op uitkering voor de door hen geleden vermogensschade. Het
begrip nabestaande komt sterk overeen met de categoneen nabestaanden van art.
6:108 BW(lid 1 ).*"•' Debetekenisisdus vrijwel gelijk aan de term in het(civiele)
schadevergoedingsrecht. Te denken valt onder meer aan: ouders, kinderen en
echtgenoten of samenwonende partners, voorzover ze voor hun levensonderhoud
van het primaire slachtoffcr (de overledene) afhankelijk waren. Het fonds kan
bij doodslag uitkeringen doen voor hun materiele schade bestaande uit gederfd
levensonderhoud en begrafeniskosten en, indien het wetsvoorstel 'affectieschade'
van kracht wordt, öök een som vcrstrekken voor het leed van de nabestaanden.*"
De uitkering aan nabestaanden bedroeg in het jaar 2002, inclusief (eventueel) toe
tc kennen bedragen voor de schade van het primaire slachtoffer voorafgaand aan
het overlijden, 22 700 Euro. Voor de aanspraak van deze nabestaanden op het
fonds gelden de/elfde voorwaarden als de voorwaarden die zouden gelden bij een
vcr/oek om een uitkering van het primaire slachtoffer zelf: het moet gaan om
een opzettelijk (en in Nederland gepleegd) geweldsmisdrijf waardoor het overlijden
is ontstaan en de schade van de nabestaanden kan niet zonder bezwaar door henzelf

worden gedragen of längs andere weg worden vergoed. De Commissie kan uitkering
weigeren, en doet dit ook regelmatig/*" wegens eigen schuld van het primaire
slachtoffer.«"'

Het regresrecht van art. 6 lid 3 WSG strekt zieh ook uit over deze vorderingen
van nabestaanden. Met toestemming van de minister van Justitie zou het fonds
dan, voor de uitkeringen voor gederfd levensonderhoud en/of de begrafeniskosten
verhaal kunnen zoeken bij de dader, de schadeveroorzaker (of diens WA-verzeke-
raar). Het uitkeringsbeleid van het fonds loopt niet helemaal gelijk met de regeis
van afdeling 6.1.10 BW (art. 6:108 BW). Het fonds is namelijk terughoudender
dan de regeling van art. 6:108 BW: het kent zoals gezegd niet het minimum-niveau
van het wettelijk verschuldigde levensonderhoud en bovendien is het fonds eerder
dan in het kader van art. 6:108 lid 1 BW het geval is, geneigd om voordeel in
het kader van het behoefligheidsvereiste in aanmerking te nemen.'"" Het wordt
dan slechts in zoverre gesubrogeerd. Gebruikelijker is zoals gezegd dat het fonds
de uitkering bij wijze van voorschot betaalt, waarvan terugbetaling kan worden
gevorderd indien de actie van de nabestaanden jegens de dader slaagt. ., ,.,.

40J Art. 3 lid 2 WSG is wal rcstricticvcr geformuleerd Art. 6:108 sub n BW biedt echtgenoten en minderjarige
kinderen tenminstc recht op schadevergoeding ten bclopc van het hen bij analoge toepassing van het familierecht
verschuldigde deel (an. 1:392 BW) Die mogclijkhcid ontbreekt bij het fonds.

4M TK 2002-03. 28 781. nr. 1-2; zie paragraaf 1.3.1. "
405 Sy//a/>u.s kVcAaift̂ ömfc (ifH¥/<&miA/nVirn. Den Haag januari 2002, p. 19.
406 Evcntuele medeschuld van de nabestaande zelf wordt ook betrokken bij de bcslissing over het toekennen van

een uilkering.
407 In die zin 6Y//a6uj &W</omfr G?ue/<f»niM/ryvea, Den Haag (2002), p. 25.
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Ook uitkeringen uit particuliere levensverzekering strekken typisch tot uitkering
bij de dood van een persoon, ze kwamen hiervoor al ter sprake. Indien de voorzie-
ning geen betrekkmg heeft op bijzondere vermogensbestanddelen (zoals bij de
hypothecaire levensverzekenng wel het geval is), dan komt deze - bijzonderheden
daargelaten - volledig in mindenng op de vordenng van art. 6:108 lid 1 BW. Indien
er bijzondere vermogensbestanddelen mee beoogd zijn dan dient zij allecn in
mindenng te komen voorzover schadevergoeding wordt gevorderd met betrekkmg
tot de voorziening in dat deel van de kosten van levensonderhoud. Aangenomen
wordt dat subrogatie dan uitgesloten is: levensverzekeringen moeten worden aange-
merkt als sommenverzekering (vgl. art. 7.17.3.1 BW). Het nsico van kosten van
lijkbezorging (grafsteen, vervoer, crematie, enzovoort) kan ook particulicr worden
verzekerd, door het afsluiten van een begrafenis- of uitvaartverzekenng. Voorzover
ook die als levensverzekenng moet worden aangemerkt ontbreekt ook dan de moge-
lijkheid van subrogatie. Uitgaande van het schadeverzekenngskarakter zou het
voor de hand liggen om uitvaartverzekeringen aan te merken als schadeverzekenng.
Art. 7.17.3.9a BW bepaalt echter dat sommige bepalingen uit afdeling 7.17.3 B W
('Sommenverzekenng') met gelden voor 'verzekenngen strekkende tot vooracrung
in de kosten van lijkbezorging'. Daaruit kan wellicht a contrario worden afgelcid
dat deze verzekeringen öök als sommenverzekering worden aangemerkt. Dat zou
impliceren dat de aparte regeling voor schadeverzekeringen (afdeling 7.17.2 B W),
en daarmee ook het recht van subrogatie (art. 7.17.2.25 BW) voor uitvaartverzeke-
raars niet geldt. Dit zou overigens wel in de pas lopen met het regime voor andere
regresnemers, met name werkgevers; die hebben immers evenmin een regresrecht
voor de begrafeniskosten die ze voor hun rekening nernen.*'" - >«

4.6 Schadedragers zonder regresrecht ••••>' - ' r v«^'iv s ^

</.<5. / De uf/zo/tt/ering.• soc/afe voorzreningen *^*'

De invoenng van een aantal nieuwe regresbepalingen, beschreven in de voorgaande
paragrafen, heeft eraan bijgedragen dat inmiddels alle sociale verzekeraars die
medische kosten vergoeden bij samenloop met het aansprakelijkheidsrecht recht
hebben op regres."* Anders is dat voor de sociale voorzientngen. Voor sociale

Vgl. Hof Den Bosch 26 juni 1996. AC/ 1997, 2S2 (SartW* ÄK/Afammort-aoo/ÄJ'), dal de vordenng van de
werkgever voor de door hem betaalde begrafeniskosten (alsmededoorbettling van hei loon aan de levenspartner
van de omgekomen werknemer). afwees onder vcrvujzing naar hei gesloten systeem van an. 1406 BW (oud).
De voorzieningen uit de Wet arbeidsongeschiktneidsvoonücning jonggehandicaplen worden uit de algemene
middelen betaald en plegcn daarom niel lot de wciale verzekenngen te worden gerekend, maar toi de lociaic
voorzieningen. » .
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de wet, met uitzondering van de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorzieningjonggehandicapten, geen regeling voor samenloopmet het aansprake-
lijkheidsrecht. Qua doelstelling verschillen sociale voorzieningen echter niet funda-
menteel van sociale verzekeringen,*'" ze vormen een aanvulling voor wie niet
(of niet meer) in aanmerking komt voor een uitkering op grond van een sociale
verzekcring of ccn uitkering krijgt die onder een sociaal minimum valt. De voorzie-
ningen vullen het inkomen dan in zoverre aan. Anders dan bij sociale verzekenngen
worden voorzieningen uitde algemene middelen gefinancierd en meestal verstrekt
door de gemeente (dat wil zeggen de gemeentelijke sociale diensten of afdelingen
sociale zakcn op het gcmeentehuis). Voor de meeste sociale voorzieningen is van
samenloop met het aansprakelijkheidsrecht zelden sprake, maar er zijn voorzie-
ningen waarvoor een regeling van voordeelstoerekening en regres wel betekenis
hccft, en nicttemin ontbreckt. Dat geldt met name voor de Wet voorzieningen
gehandicapten.

4.6.2 We?/ voorz/eMm#e/» g^/w/j</;ca/?/e/i

Dc in 1994 ingcvoerde Wet voorzieningen gehandicapten belast de gemeente met
dc zorg voor het verstrekken van woon- en vervoersvoorzieningen voor langdurig
gehandicapten opdat die zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren.
Gemcenten verstrekken in het kader van deze taak zowel voorzieningen in natura
als financicle tegemoetkomingen voor voorzieningen. De nadere invulling ervan
en van de aard en omvang van de te verstrekken voorzieningen zijn, uit oogpunt
van doelmatigheid en kostenbeheersing, in zeer vergaande mate overgelaten aan
de gemeenten afzonderlijk. Bijzondere gemeentelijke verordeningen geven bijvoor-
beeld recht op aanpassing of verbouwing van hun woning/" rolstoelverstrek-
kingen, een eigen gehandicaptenauto en vergoedingen voor het gebruik van een
(rolstoel)taxi. De WVG is in zoverre vergelijkbaar met de Wet op de reintegratie
arbcidsgehandicapten (REA), met dit verschil dat REA de hervatting van het ar-
beidsproces moet bevorderen van zieke of gehandicapte werknemers. Maar ook
REA geeft recht op voorzieningen (vervoersmiddelen, scholing, hulpmiddelen
enzovoort) waarvoor anders wellicht de schadeveroorzaker tot schadevergoeding
gehouden zou zijn/'" Zoals gezegd voorziet REA het UWV van een regresrecht
jegens de schadeveroorzaker voor de kosten van de benodigde aanpassingen en
voorzieningen voor de arbeidsgehandicapte. Voor de bedragen die met de WVG-

410 Het recht op bestaanszekerheid; vgl. Pardaan (2001). p. 13.
411 Sinds I april 2000 zijn ook woningaanpassingen die 45 000 NLG of meer kosten gedecentraliseerd met als

gevolg dat de zorgplicht van dc gemcenten inmiddels betrekking heeft op alle woningaanpassingen; 5M>. 1999.
598.

412 Zie supra, paragraaf 4.3.8.
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verstrekkingen gemoeid zijn ontbreekt het de gemeente daarentegen aan een regres-
recht jegens de schadeveroorzaker/'*
Er zijn aanwijzingen dat de bij de gemeente beschikbare capaciteit om te verhalen
een rol heeft gespeeld. Tijdens de evaluatie van de WVG in 1996 is naar verluidt
namelijk om deze reden, na een kosten-baten analyse in overleg met de betrokken
partijen (gemeenten en verzekeraars), besloten af te zien van invoenng van een
regresrecht voor de door de gemeente krachtens die wet gemaakte kosten.*'*
Wei schijnt de ontoereikendheid van de overheidsbijdragen aan het Gemeentefonds
ter financiering van de WVG-voorzieningen in 1998 aanleiding te zijn geweest
tot heroverwegmg van het regres. Hoewel de WVG namelijk primair niet gefinan-
cierd wordt door de gemeenten maar door stortingen van de rijksoverheid in het
Gemeentefonds, zal de gemeente voorzover die bijdragen onvoldoende blijkcn
moeten putten uit andere middelen (waarbij overigens pnmair te denken valt aan
het vaststellen van een eigen bijdrage of betaling). Gemeenten blcken genoodzaakt
tot het aanwenden van andere financiele middelen om aan hun verplichtingen in
het kader van de WVG te kunnen blijven voldoen. De overheidsbijdragen zijn
daarop weliswaar verhoogd, maar daarbij heeft de VNG, de belangenorganisatie
voor Nederlandse gemeenten, het ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
naar verluidt verzocht om te onderzoeken of men de tekorten met mede door de
invoenng van een regresrecht zou kunnen terugdringcn. De Directie Bijstandszaken
van het ministerie heeft naar aanleiding daarvan een nota uitgebracht waarvan
maar een onderdeel, een opsomming van de voor- en nadelen van de invoering
van het WVG-regres, openbaar is gemaakt. Als het meest zwaarwegcnde voordeel
worden de regresopbrengsten genoemd, als bijkomende voordelen worden genoemd
dat het rechtvaardigheidsgevoel wordt bevredigd doordat de nadeligc gevolgen
van een onrechtmatige daad niet via de WVG op gemeenschapsgelden worden
afgewenteld en dat, in bestuurlijke zin, wordt tegemoet gekomen aan de wens
van de VNG. Het belangrijkste nadeel dat wordt genoemd heeft betrekking op
de hoge uitvoeringskosten; berwijfeld wordt of gemeenten wel voldoende toegerust
zijn voor de uitvoering van het regres en dat, waar dat niet het geval is, externe
deskundigen zullen moet worden ingeschakeld. Daamaast wordt gevreesd voor
een moeizaam wetgevingsproces en voor een remmende voorsprong van de WVG
als eerste en voorlopig enige gemeentelijke sociale voorziening in het kader waar-
van de regrespraktijk zieh dan zal ontwikkelen. Gemeenten hebben weliswaar ook
een verhaalsrecht voor in het kader van de Algemene bijstandswet verleende bij-

De SER maakt bij zijn - zo nauw door de wetgever gevolgde - positieve advies voor uitbreiding van net regret
naar de volksverzekeringen uitdrukkelijk een voorbehoud voor juisl de AAW-voorzieningen die kort nadien,
in 1994, naar de nieuw in te voeren WVG zullen worden overgeheveld Het SER-rapport (1993), p 24 »telt
voor die voorzieningen dat 'niet duidelijk is of bij invoering van een regrcsmogelijkheid in de AAW de kosten
van deze voorzieningen ook verhaalbaar worden.'
Zie o m Bcekman (I99S). p 1236; Hanlief (1996). p. 8; Boot (1996), p 92.
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stand (art. 93 ABW), maar dat voorziet alleen in regres opbepaalde onderhouds-
plichtigen, zoals gewezen echtgenoten (zonder aaA/sprate///£stelling).
Ook bij de gemeenten zelf blijkt om die reden weinig interesse te bestaan voor
het regres. Men zou niet over de capaciteit beschikken om hiervan op een efficiente
wijze gebruik te maken. Zo zou men bij onvoldoende juridische kennis en middelen
voor het geldend maken van regresvorderingen aangewezen zijn op externe deskun-
digheid. Daar staat tegenover dat het percentage van gehandicapten die onder de
Wet voorzieningen gehandicapten vallen en wier handicap is veroorzaakt door
een schadcvoorval dat is veroorzaakt door derden die daarvoor aansprakelijk zijn,
naar verluidt zcer gering is (geschat wordt ongeveer 1% van het totale aantal
aanvragen voor verstrekkingen in de zin van die wet). Men heeft wellicht willen
voorkomcn dat het regresrecht meer zou kosten dan opleveren, vergelijkbaar met
het risico dat in 1996 ook door de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van
haar ondcrzoek naar het regres van de Ziekenfondswet werd onderkend.'"' Dit
gezegd zijnde lijkt cr dan, zonder bijzondere omstandigheden in de rechtsverhou-
ding tussen gemcente en schadeveroorzaker, ook geen ruimte voor verhaal op de
schadevcroorzaker op andere, rechtstreekse gronden voor aansprakelijkheid/"'
zoals door cessic of het vordenngsrecht van art. 6:107 BW (dat uitvoeriger aan
dr ordf Jco/nl in /wagraai' 4.8).

Wellicht loont regres in het kader van de WVG wel voldoende als het gecollecti-
veerd kan worden afgewikkeld. De gezamenlijke regresbelangen - gecollectiveerd -
zouden dan kunnen worden behartigd door de VNG (waarbij alle Nederlandse
gemeenten vcrplicht aangesloten zijn). Een technische moeilijkheid voor een gecol-
lectiveerd regres zou dan kunnen zijn dat de VNG geen rechtspersoonlijkheid bezit,
en geen afdeling voor verhaalszaken heeft. De situatie is in zoverre te vergelijken
met het regresrecht van werkgevers (art. 6:107a BW), dat evenmin centraal kan
worden afgehandeld omdat de werkgeversbond rechtspersoonlijkheid mist. Maar
dat is wellicht niet onoverkomelijk. Zelf neig ik echter te denken dat de 'prijs'
die bij dc afwikkeling van het regres in de vorm van een collectieve afkoopsom
wordt bctaald (geen vaststelling van aansprakelijkheid in individuele gevallen)
te hoog is, in de zin dat dit het regres grotendeels 'uitkleedt', ontdoet van haar
meerwaarde (die in mijn visie juist verband houdt met de toepassing van de aan-
sprakelijkheidsnormen in concrete gevallen).'"'

Opmerkelijk is dat ook voor de uitkeringen die het UWV doet krachtens de Toesla-
genwet een regresregeling voor samenloop met het aansprakelijkheidsrecht ont-
breekt. De TW vult een aantal sociale uitkeringen aan, tot het relevante sociaal

4i s Zie supra, paragraaf 4.2.1.
«I» Vgl. Van Boom (2000n). p. 13.

417 Zie infra, paragraaf 6.4.
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minimum in de gevallen waann de betrokkene (de benadeelde) daar met zijn ge-
zinsinkomen onder blijft. Tot die wetten behoren met name de arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen, tenvijl daarvoor zoals werd gezien wel wettelijkeregresrechten
gelden (WAO, WAZ, WAJONG, WAMIL). Het bijzondere van de toeslag is dat
die niet wordt betaald uit premies maar uit de algemene middelen, en dus net als
je WVG een sociale voorziening (geen verzekering) i s / "
Noch uit de toelichting noch uit de in de kamerstukken gepubliceerde verslagcn
van de driejaarlijkse evaluatie van de wet blijkt precies uwarom het UWV gecn
-egresrecht toekomt voor verstrekkingen in het kader van de TW. Is het punt
jeweest dat de TW een sociale voorziening is en men voorzag dat de introductie
/an een regresrecht dan een - ongewenste - discussie in gang zou zetten naar de
nvoering van regresrechten voor andere sociale voorzienmgen? De gedachte zou
»ok meer principieel kunnen zijn, en erop kunnen neerkomen dat sociale voorzie-
uingen een staatstaakzijn van de Staat, uit de algemene middelen worden gefinan-
cierd en niet op individuele burgers mögen worden afgewenteld. Waarschijnlijker
B dat voor de afweging van het kabinet een budgettaire afweging het zwaarst
veegt. Uitgaande van het beginsel dat de schadeveroorzaker de totale schade moet
dragen zou de invoering van een regresrecht echter voor de hand liggen.

4.6.4 Overige rege/mge/i

Uitzonderlijk maar niet denkbeeidig zijn de gevallen waarin de benadeelde als
gevolg van het schadevoorval uitkeringen behoeft krachtens de Algemene bijstands-
wet of aanverwante regelingen, denk aan de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschiktegewezenzelfstandigen.Samen-
loop met het aansprakelijkheidsrecht is dan vnjwel uitgesloten. Te denken valt
wellicht aan gevallen waann de benadeelde door toedoen van de schadeveroorzaker
zijn beroep of bednjf heeft verloren. Binnen de sfeer van letselschade valt wellicht
te denken aan gevallen waarin bijstand wordt verstrekt naar aanleiding van een
verkeersfout van derden, waardoor de benadeelde in een innchting moet worden
opgenomen en/of abrupt zijn Studie moet afbreken. Bij 'echte' werkloosheidsvoor-
zieningen is dat meer uitzonderlijk; die beschermen immers tegen het nsico van
onvnjwillige werkloosheid. Te denken valt dan onder meer aan de situatie dat
degene die door de fout van een ander zijn eenmansbedrijf of zijn dienstbetrekking
heeft verloren of arbeidsongeschikt is geraakt waarop nadien een (rechtsgeldig)
ontslag is gevolgd. Van 'echte' samenloop tussen de onderhavige regelingen en
het aansprakelijkheidsrecht is in zulke gevallen in beginsel echter geen sprake.
Ze hebben een vangnetfunetie en komen dus in beginsel alleen tot betaling indien

<n Jaspers & Riphagen (1991). p 44.
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de benadeelde geen andere middelen heeft om in zijn bestaan te voorzien/"
Inkomsten van de benadeelde of diens partner uit (of: in verband met) arbeid zoals
loon, pensioenen, VUT, maar ook schadevergoeding wegens inkomensschade komen
volledig op de uitkermg in mindering. De schadeveroorzaker blijft in zoverre dus
gewoon betaling verschuldigd aan de benadeelde zelf, en voor het regres is daarbij
gecn plaats.
In dit verband verdient wel de Algemene Kinderbijslagwet nog kort aandacht.
Dat is nog een van de weinige sociale verzekeringen (geen sociale voorziening),
waarin het regresrecht ontbreekt. De gevallen waarop die wet betrekking heeft
zullen veelal geen aanleiding geven tot samenloop met het aansprakelijkheidsrecht,
maar er zijn gevallen waarvoor dat anders is. Zo valt te denken aan de situatie
waarin kinderbijslag wordt verstrekt naar aanleiding van een mislukte stenlisatie,
ondeugdelijk anticonceptiemiddel of aanranding waarvoor derden aansprakelijk
zijn.^" Gelct op het leidende beginsel dat dubbele vergoeding bij de benadeelde
moct worden voorkomen (zie paragraaf 3.3), ligt het dan voor de hand om ook
de aanspraken uit de kinderbijslagwet 'verplicht' in mindering te brengen op hun
recht op vergoeding voor de kosten van levensonderhoud van het kind, al dan
niet naar analogic met de regelingen van verphehte voordeelstoerekenmg in andere

recht op schadevergoeding van de ouders wordt verrekend. In het arrest Wrowg/w/
/>/•/•//» besliste de Möge Raad, dat immateriele voordelen (waartoe onder omstandig-
heden zelfs het verhoogde levensgeluk voortkomend uit de geboorte van het kind
lijkt te worden gerekend) uitsluitend in mindering kunnen komen op de //«materiele
schadevergoeding."" Hoewel het kabinet het beginsel vooropstelt dat de schade-
veroorzaker de schade behoort te dragen, ontbreekt het de Sociale Verzekeringsbank
als verstrekker van de Kinderbijslag aan een wettelijk regresrecht. Enkele jaren
geleden zijn daarover door enkele kleine christelijke kamerfracties vragen gesteld
aan (toenmalig) minister Borst. In haar wel zeer beknopte antwoord is de minister
echter pragmatisch: 'gelet op de algemene aard van de wetten (inzake ouderdoms-
pensioen en kinderbijslag), wordt de invoering van een algemeen regresrecht voor
deze volksverzekeringswetten niet opportuun geacht. Terughoudendheid bij regelge-
ving is hier op zijn plaats."*"' De praktische relevantie van een wettelijk regres-
recht is in dit verband zo ineidenteel, dat zelfs voor de wel relevante gevallen
geen actief regresbeleid te verwachten valt.

419 Boll (1989(1). p. 69.
420 Zulkc aanspraken zullen krachtens art 6:100 BW in mindering moelen komen op het recht op schadevergoeding

van de benadeelde. zic paragraaf 3.3.5.

4:i Art. 6: HM) BW en P<7 o. p. 348; Bloembergen (1965), nr. 222; Bolt (!989o), p. 12.
422 IIR 21 februari 1997. M/ 1999. 145 nt. CJIIB (»rong/ü/ W/tA); vgl. reeds HR 17 december 1976. W 1977.

351 m. ARB (Ion </*•« ßrnft/Bwigaott); Bolt (1989n). par. 1.4.5 en Sinninghe Damste (1999), p 23. In Engeland
is in Oktober 1997 (de SOCIVI/ &*ruriiv .4<ymim$;rnriofl ,4ci / 9 9 D het postenstelsel ingevoerd. Op grand van de
Soci'o/ Srcurirv (ÄecouvT o/Jfenr/iuJ .4« /997 kan voordeel nu nog slechts in mindering worden gebracht
op daarmee corresponderende schadeposten van het slachtoflfer; zie Lax- Commiij/on P n / w (1997), p 32.

42J Nota naar aanleiding van het vcrslag. d.d. 11 december 1998, TK 1998-99. 26 238, nr. 5, p. 2.
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4.6.5 £>e /HWi/ie va/i

Uitdrukkelijk uitgesloten van het regres zijn particuliere sommenverzekeraars.
Deze regel komt uit het bekende arrest S/worwego/igeva/ De Wn*.*** Een vrouw
isomgekomen bij een ongeval waarvoor op de Spoonvegmaatschappij aansprake-
lijkheid rust. Haar ongevallenverzekeraar keert aan haar twee zonen de verzekerde
som uit, en steh daardoor te zijn gesubrogeerd in de vordering tot schadevergoeding
van de jongste zoon (art. 1406 BW oud/art. 6:108 BW). Zelf lijkt deze, blijkens
de feitelijke weergave van de procedure in het arrest, te hebben bestreden dat hij
zijn vordering door subrogatie van de ongeval lenverzekeraar zou zijn verloren;
hij heeft ook zelf de Spoonvegmaatschappij tot schadevergoeding aangesproken.
De Hoge Raad stelt voorop dat de verzekeraar het verzekerde bedrag volgens de
x>lis verschuldigd was onverschillig of en hoeveel schade de zonen hadden. (9w/er
//eo/ru/a/H/fg/ret/en was volgens de raad voor subrogatie geen plaats. Daargelaten
tat de gekozen systematiek van het Wetboek van Koophandel (WvK) de toepassc-
ljkheid ervan voor sommenverzekeringen best zou hebben toegclaten/" lijkt
lat de Hoge Raad niet te verenigen met de bewoordingen en de strekking van
irt. 284 WvK.*" De raad baseert zijn oordeel op het inmiddels verlaten standpunt
dat de subrogatie op grond van die regeling dubbele vergoeding van de benadeelde
moet voorkomen. Art. 284 WvK laat immers vorderingen overgaan op de schade-
verzekeraar die de verzekerde heeft 'ter zake van zijn schade'. Zij zou daarom
w/e/ ook behoren te gelden voor verzekeringen waarbij de verzekeraar niet tot
vergoeding van schade gehouden is maar tot 'een vaste som onafhankelijk van
geleden schade'. In het arrest inzake /roo/>wa/w//te<«V///vvm?emg/Hgoordeelde
de raad in vergelijkbare zin voor de uitkeringen krachtens de Ziektewet (later is
men gaan aannemen dat de niet-toepasselijkheid van art. 284 WvK bij de sociale
verzekeringen hieruit volgt, dat deze niet berusten op een particuliere verzekerings-
overeenkomst)/"'

424 HR 31 december 1931. A7 1932, 419 nt. BMM (Spoofwgongirva/ / > Pm*). Voorafgund aan dil arrest werd
de uitsluiting van sommenverzekeraars ook in de lagere rechtspraak al aanvaard. zoals bij de rechlbank in de
procedure die heea geleid toi HR 3 april 1930. M/ 1930, 1407 nt. EMM ( £ e n « Oh<fcr//n$e//>G£M) Hören
Hoge Raad komen aan een oordeel daarover niet toe.

423 Van Boeschoten (1950), p. 615 en ook Bolt (19896), p. 41 wijzen crop dat hocwel de rcgeling van art 246
e.v. WvK bedoeld is voor schadeverzekeringen. de regcling van an. 248 WvK al het navolgende (waartoe ook
nog art. 284 WvK behoort) van overeenkomstige toepassing verklaart op u//e verzekeringen.

426 Bij de invoering van het WvK in 1838 zullcn onder verzekeringen ook wel allcen de contracten zijn verstaan
die ertoe strekten concrete schade te vergoeden Daarvöor waren er wel scWeregelingcn, zoals voor kislenmakerv
knechten begin 17e eeuw. Schuurmans Stekhoven (1938). p. 25: "Zo e n g geselle zo crank wierde ofte cnig
Acsident hadde - door Godes hand ontfangen. - dat hij een docter öfter chimrgijn moste hebben, die zal hem
door de olderman en hovelingen(.) uit het screen worden betaalt' Zie over de ontwikkeling van de verzeke-
ringspraktijk in die lijd o.a. Fredericq (1971), p II. Van Bameveld (1984). p. 51 en Oosenbrug e.a. (1996),
p. 51

427 HR3januari 1936.W 1936,78m EMM(Aoopmanj/S<-^n//jww/.igmg),zieookHR28apnl 1989,W1990,
703 nt JCS (7b//«iaar/Su/i<fejvenir/!fnmgj<j/ij(a/i)
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Op het arrest S/Joorwgowgeva/ De Fm£ en de sindsdien geldende regel dat som-
menverzekeraars niet worden gesubrogeerd is veel kritiek/" Twee meer funda-
mentele punten vragen hier aandacht. Het eerste punt heeft betrekking op 's raads
argument dat de strekking van art. 284 WvK is om dubbele vergoeding van de
benadeelde te voorkomen. Dät volgt naar de huidige rechtsopvatting al uit de regels
van het schadevergoedingsrecht. Dubbele vergoeding wordt al voorkomen door
regels van het schadevergoedingsrecht, die bepalen dat de verzekerde ter hoogte
van de schadeuitkenng geen schade meer heeft en op die grond geen recht heeft
op vergoeding van de schadcveroorzaker. Däärvoor is art. 284 WvK dus niet no-
dig."* Ook de Hoge Raad heeft inmiddels op dat punt zijn koers gewijzigd.'""
In het arrest A/a//V>«a/e /V«/tr/aH</en/Woi«/.v<?w</// hecht de raad er voor de vraag
naar subrogatie bij .vc/iaJeverzekenngen aan dat art. 284 WvK voorkomt dat de
schadeveroorzaker van zijn vergoedingsplicht wordt bevrijd.*"" Dit veronderstelt
dat dubbele vergoeding van de benadeelde al op andere grond wordt voorkomen.
Het tweede, mecr gehoorde punt van kritiek op de regel dat sommenverzekeraars
zijn uitgesloten van subrogatie is dat het onderscheid tussen schade- en sommenver-
zekenngen weinig scherp is.*" Dat sommenverzekeraars gehouden zijn tot uitke-
ring van een vaste som, onafhankelijk van de vraag of en hoeveel schade geleden
wordt, zegt immers nog weinig over de strekking van de betreffende verzeker/ng.
Dat met vaste taxaties of vaste uitkeringsbedragen wordt gewerkt kan doelmatig-
heidsredenen hebben die niet noodzakelijk afbreuk doen aan de sfreA/r/Mg van de
verzekering.

4.6.6 iVaa/- Acwit'/u/ ra:/»/ (7/te/ 7. / 7

Twee gefundeerde bezwaren, zo lijkt het, maar welke betekenis moet eraan worden
toegekend? Terecht handhaaft het nieuwe verzekeringsrecht (zie paragraaf 4.2.4)
het onderscheid tussen schade- en sommenverzekenngen voor het recht op subroga-
tie. Afdeling 7.17.2 BW is gewijd aan schadeverzekeringen. Die worden gedefi-
nieerd als verzekeringen strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de
verzekerde kan lijden/" In deze afdeling is ook art. 7.17.2.25 BW opgenomen.
Bij uitkeringen uit ziektekosten- of tandartsverzekenng wordt dus gesubrogeerd.*"

42» Zie o.a. Dorhoul Mees (1935) p. 318; Van Bocschoten (1950), p. 614; Van den Heuvel (I960), p. 4 e.V.; Slachter
(l%3). p. 147; Bloembergen (l%5). nr. 257; De Kok (1965). p. 93 e.V.; Bolt (1989*), p. 40; ScAadevivxo«/»!«.
art. 107 (Boll), aant 52 met vcnler verwijzingen

42» In die zin reeds Van ßoeschoten (1950), p. 614 en meer recent Bolt (1989b), p. 42 en Van Boom (2000a).
p. 8.

4)0 Zie paragraaf 6 3.1.
4)1 HR 7 januan 2000. AW 2000. 212 nt. MMM (A/anono/* N«feWfl;i<fc»/WWj<>>K/ //).
4)J Zie o.a. Asser-Clausing-Wansink (1998), nr 318; Dorhoul Mees (1935), p. 319; De Kok (1965), p. 93; V*n

Boeschoien (1950). p 614; Bolt (I9896), p. 42 en in constaterende zin ScWre/goerfiJigCTK-Ar. «n. 107 (Bolt).
aant. 53 en Van Dam (1995), p. 104.

4<.« Art. 7.17.2.1 BW.
4)4 TK 1985-86, 19 529. nr. 3 (MvT), p. 34.
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Afdelmg 7.17.3 BW geeft een regeling voor sommenverzekeringen. Uit de gekozen
wetstechniek volgt dat de regeling van subrogatie daarop niet van overeenkomstige
toepassingis. Om welke verzekenngen gaat het? Sommenverzekeringen worden
in art. 7.17.3.1 BW gedefinieerd als verzekenngen waarbij het onverschillig is
of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Ze zijn slechts toegelaten
bij persoonsverzekenng en bij verzekenngen die bij algemene maatregel van bestuur
zijn aangewezen."' Bekende vormen van persoonsverzekeringen in dit verband
zijndeongevallenverzekenng, dearbeidsongeschiktheidsverzekenng, de levens-
verzekenng, de lijfrenteverzekering en depensioenverzekering."* Voor uitvaart-
of begrafenisverzekeraars gelden enkele bijzonderheden, ze kwamen al ter spra-
ke." Waarom is de voortzettmg van dit regime in het nieuwe verzekeringsrecht
inderdaad wenselijk?

Voorop staat dat de strekking van het regres is, daarover lijken de meningen onver-
deeld, dat de draagpl icht met betrekking tot de schade weer bij de schadeveroorza-
ker moet worden gelegd (het is pas bij de vraag welke functies dit heeft, dat dc
meningCTi fiindammtepl uifeenlopen, zic paragraaf 6.1). Dit betekent dat het rcgrcs
in hrgfn««:! hepertrf m*>et Mrjvcrt tot die ^cvaiicn waarin de schadeveroorzaker
van /tjfl vc?gor^firig,if>hf.hi )egerjft dc benadeeide ii bevrijd. Do keer/ijde van de

r^dsri fief regret daarbuifen n»e!s Is zocken hceft. Dat nu is cen bclangrijk
ww»> hef fogtefcent dar <k' vraag n;«sr viKirdc-elstocTckening dogmatisch

gc/tcTi sen 'viKwsfafwjti* is <!af jn*MiS wonien gepa^sc^rd om aan dc vraag naar
Siibfi?g8lie frsff te; fe«tn£tt ktjriiov. ^fs <k uttkcring aan dr brnadcrlHc wordt tocgere-
kend ss regre* ftfärfsg <«RI fc V(K»1c<7incii Ual de t-thadeveroor/iiker 'de dans ont-
springl'.

A Is bfi f f¥cngjt%e ?t«fBjss«t ?-ffgel is ffili jk ygf/«ksffftgiuf ikcr nig aan (Jc HEIUUIEI: It 1c rrKirl won len loegere-
kfw} en ffsfn (fa vfT/«^ "*ar 'fflwip in '!^ vfmtoing jr-^rns i4f «"hmtevcroor/attcf latti subrogcren opdai
dr i Mi etc ftK!» >*?>#! S< >. - r>j i IJII /ifi'lt; «jbiiijfjiir /<•/ A/nw A gc/. icfidc giOiid/ijii wiuirop dc hcn^dcclde

Zijn v?sfdsrr»ig v?f!ie-c* (c'f* fc"*n! ??»crt «yitcrnatiKb gc/.icn immer« aun dc rcgcling v»n voordcelstoer

mr*r rräküjk in dis gcvaJlirn, waarin de benadeelde
ecn vrrj?f»«-d?ng «ntvang! Innicit het aynsfjrakehjkheidsrecht om die daaraan qua
strrkkmg n^rfihjk K^'n^ H.*'* fn zuikc j;cva!lcn, waarin de vergoedingsplicht
vundr M:hitdeveinifr/akcf Mimai!cM>p!metcciuiaaiaan gelijkfesteilen vergoedmg

<" /'»art ' i / S I MW.iw-fwlr vnl/m VtuntiecliJcn diBvmzijnnfrn enhagelverzekenngcn, gevjllen wwin
i s »feig :uuf uiijjiTsfcHtjkla-i.l mrt rfirri i »in (lr orik u, TX 1985-86, 19 529, nr. 3 (MvT), p. 35.

4M M»b (>¥/«) p ! i
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van derden, is sprake van een toevallige samenloop van prestaties."' Indien
de benadeelde dan vergoed wordt door die derden, dan verliest hij daarmee zijn
aanspraak jegens de schadeveroorzaker, en is deze laatste bevrijd. Volgens de
geldende rechtsopvatting is hij dan niet door een beroep op het aansprakelijkheids-
recht nogmaals tot vergoeding gehouden. Dit berust op het principe dat schade
slechtseenmaal kan en behoort te worden vergoed, en heeft ook een instrumentele
functie: het aansprakelijkheidsrecht moet niet aanzetten tot chicaneuze praktijken,
door het vooruitzicht tc bicden van vergoeding van schade waarvoor al vergoed
werd/""' Met regres kan dan ervoor zorgen dat de draagplicht met betrekking
tot de schade alsnog bij hem komt te liggen/"' Dit wil uiteraard nog niet zeggen
dat in alle gevallen waarin voordeelstoerekening plaatsvindt inhoudelijk gezien
ook regres moet plaatsvinden. Wei biedt het een helder systematisch vertrekpunt
voor de discussie: indicn regels van het schadevergoedingsrecht de benadeelde
bij een uitkering uit sommenverzekering dubbele vergoeding toestaan zou de toepas-
sclijkhcid van art. 284 WvK niet alleen dat resultaat ondergraven, maar ook geen
goede zin hebben.

Voor dc vraag naar voordeelstoerekening geldt dat uitkeringen uit sommenverze-
kering als uitgangspunt niet door voordeelstoerekening met het recht op schadever-
g<xrdj/?g Hwdm »wdrend. *" De rechter As wd »7?/ om op grorcd »an iiTvAfre-
(of: aanvullende) omstandigheden in afwijking van de jurisprudentie van de Hoge
Raad op dit punt tot voordeelstoerekening te komen.'*'" Maar enkel uitgaande
van het karakter van de sommenverzekering en de vergoedingsplicht van de schade-
veroorzaker is er onvoldoende gelijkenis voor absolute voordeelstoerekening. Dat
sommenverzekeringen uitgesloten zijn van subrogatie is daarmee in overeenstem-
ming.

Het onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen is kortom niet onwense-
lijk, meer aandacht vraagt de kwalificatie van concrete verzekeringen als schade-
of sommenverzekering.'''''' Met name van ongevallenverzekeringen wordt gesteld
dat ze een schadevergoedingskarakter hebben. Daarbij past voorzichtigheid, het
gegeven dat de verzekering recht geeft op een uitkering bij het verlies van een
been is niet voldoende om haar als schadeverzekering te kwalificeren. Voor de

«<) Paragraaf 4.8.2. •
440 Supra, paragraaf 3.3.7.
441 In hootllsluk d /aI worden ingegaan op de t'unetics die dil heeft.
44; Holt vermeid! dal uitkeringen uit sommcnver7ckcring slcchts incidenteel als voordeel in mindering worden gebracht

op de schadevergoeding Wei lijkt dc \ er/ckcringsuitkering aanleiding te kunnen zijn om het bedrag van de
schadevergocding tc matigen, zie voor ecn uitvocrig ovcraicht SrAarfevp^ony/nj, art. 107 (Bolt), aant. 31.

44\ « 7 6. p. 1309 en nicer recent HR 4 februari 2000. A7 2000. 600 nt. MMM (Awirfama/ÄapAaW RifAa^on) .
444 Volgens Ilartlicf & Tjittes(19")I). nt.7 laatde uitsluiting van particuliere sommenverzekeraars van subrogatie

dc mogelijkhcid van een contractuccl vcrhaalsrcthl onverlct.
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vraag of sprake is van een toevallige samenloop van prestaties tussen de verzeke-
ringsuitkenng en de schadevergoeding van het aansprakelijkheidsrecht gaat het
niet slechts om schade in de feitelijke, fysieke zin (verlies van een been of ander
letsel of overlijden), maar om de matenele en immateriele gevolgen daarvan (dok-
tersrekening, gederfd levensonderhoud). De verzekenng moet tevens strekken tot
vergoeding van schade in deze laatste zin, de schade(posten) van afdeling 6.1.10
BW. Als dät zo is, is er niets op tegen dat wordt gewerkt met (voor)taxaties of
standaardisering, mits die maar een benadering zijn van de werkelijke schade.
Uiteindelijk zal de inhoud van de overeenkomst (zoals onder meer blijkt uil de
verzekeringspolis) beslissendzijn."' Voor een goedeafstemming van deprocedu-
re van de benadeelde en die van de verzekeraar lijkt het dus wenselijk aansluiting
te zoeken bij de normen van het schadevergoedingsrecht."" Daarvoor zal tevens
nodig zijn dat de uitkenngsvoorwaarden of tarieven op het nsico van juist de
gevorderde schade werden afgestemd. Werden de uitkeringstaneven gerelatcerd
aan het inkomen van de verzekerde en is dät de basis van de uitkenng? Voor
verzekeringen waarbij (alleen) dit laatste het geval is, geldt dan eveneens dat sprake
is van een schadeverzekenng voorzover de uitkering naar aard en omvang met
die schade correspondeert. Dan kan immers niet gezegd worden dat het 'onvcr-
schillig' is 'of en in hoeverre met de uitkenng schade wordt vergoed' (in de woor-
den van art. 7.17.3.1 BW).

Deze benadering heeft de goedkeuring van de Hoge Raad, zo blijkt uit het arrest
/fon//ig/7va//ona/e? Afofer/an<fe/j " ' Kon ing wordt directeur-grootaandeelhouder
bij een bedrijf, en op die basis wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afge-
sloten bij Nationale Nederlanden. Het gaat echter niet goed met het bedrijf, en
nadat Nationale Nederlanden duidelijk wordt dat Konings inkomen nog maar een
procent is geworden van het opgegeven inkomen, besluit ze de verzekering wegens
onvoldoende verzekerbaar belang te royeren. Bij het intreden van diens arbeidsonge-
schiktheid spreekt Koning Nationale Nederlanden tevergeefs aan tot betaling en
betwist het royement omdat sprake zou zijn van een sommenverzekering. De Hoge
Raad laat echter het oordeel van het hof in stand. Dat heeft de verzekenng na
uitvoerig onderzoek naar de polis, dejaarlijkse loonopgave en de wijze waarop
Koning de polis tezamen met verklanngen over en weer gedurende de looptijd
van de verzekering heeft kunnen en moeten opvatten, als schadeverzekering aange-
merkt. Bij verzekeringen als deze overweegt duidelijk het schadevergoedingsele-
ment.

Of sprake is van een sommenverzekering hangt dus af, zoals ook uit het genoemde
arrest ATom/jg//Va/zo/ia/e AWer/a/i<fe/z lijkt te kunnen worden afgeleid, van dc

Vgl in die zin ook HR 6 juni 2003, C01/356HR Ofonmg/MMKxrafc Mn/er/Wen).
Voor verzekenngen strekkende tot voomening in de kosten van lijkbezorging (vgl. art. 6:108 lid 2 BW) bettaat
meer reden lot twijfel. Art- 7 17 3.9a BW lijkt daarvoor zonder meer te verondenlellen dat het gaat om lommen-

verzekenngen, daarop werd al gewezen (zie boven).
HR 6 juni 2003, C0I/356HR (Aro/img/Wa»«»uj/e AWer/Wen).
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feitelijke invulling van de verzekering. De Memorie van Toelichting bij het wets-
ontwerp voor de regeling van titel 7.17 B W is op dit punt wat terughoudender.***
Naar komend recht worden ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsver-
zekeringen als sommenverzekering aangemerkt indien de uit te keren bedragen
bij het afsluiten van de verzekering (definitief) zijn vastgelegd. Dat enkele gegeven
is dan bcslissend voor de kwalificatie als sommenverzekering. Zoals ik hiervoor
aangaf lijkt me dat onwenselijk; voor regres (door subrogatie) is een feitelijke
samenloop van onderling inwisselbare vergoedingsplichten voldoende.'"'' Ook
kan men de kwalificatie van de verzekering voor afzonderlijke delen van de verze-
kering laten differentieYcn. Een verzekering kan ten dele als schadeverzekering
en ten dele als sommenverzekering worden aangemerkt. Alleen voor het schadedeel
gclden dan de regeis van afdeling 7.17.2 BW (en dan ook slechts voor dat deel
het recht van subrogatie).^" Voor de hand ligt dan dat ook de betrokken H/Vfor/Hg
een gemengd karakter kan hebben. Bolt wijst crop dat voor ongevallen-, arbeidson-
geschiktheids- en invaliditeitsverzekeringen mogelijk een beletsel ligt in de hiervoor
genoemde passage/" Inderdaad lijkt die in de weg te staan aan gedeeltelijke
subrogatic voor (het deel van de) uitkeringen op grond van vooraf vastgestelde
bedragen. D/e zou men niet voorzover ze geheel of gedeeltelijk feitelijk schade
compenseren aJs sthadeujiJcenng mögen aanroerke/?. .4Js de verzdtering of de
uitkering uit een vast en uit een variabel deel bestaat lijkt daarmee echter niet
onvcrenigbaar om het variabele deel (het deel waarvoor vooraf gee« vaste sommen
zijn afgesproken) als schadeuitkering aan te merken. Bolt wijst nog op een belang-
rijker bezwaar, namelijk dat gedeeltelijke subrogatie leidt tot ingewikkelde toestan-
den.'*" Dat argument heeft een extra dimensie: hoe ingewikkelder het wordt,
hoe groter het risico wordt op een vcrschillend oordeel in gevallen waarin los van
de verzekeraar ook de benadeelde procedeert. Zoals gezegd is het oordeel van
de Hoge Raad in het arrest S/wonvegortgeva/tfe Km£ niet zozeer een oordeel over
de wenselijkheid van subrogatie of over de beoogde rechtspositie voor sommen-
verzekeraars, maar heeft de raad met zijn beslissingde rechtspositie van de &e«a-
rfeeWe willen beschermen. De Hoge Raad stelt niet zonder reden voorop dat art.
284 WvK dubbele vergoeding bij de benadeelde moet voorkomen. Subrogatie
zou betekenen, zo lijkt de redenering, dat de benadeelde zijn vordering op de
aansprakelijke verliest en dat zou ingaan tegen het met de verzekering beoogde
resultaat. Het toeval wil dat de vordering van de benadeelde op de aansprakelijke
in het arrest S/wonvego/igeva/ De Km/r strekte tot vergoeding van gederfd levenson-

•»4« TK 1985-86. 14 925. nr. 3 (MvT). p. 6.
449 TK 1985-86. 19 925. nr. 3 (MvT). p. 6. . . ,• ^ _ . - . . . , - ,
450 TK 1985-86. 19 529. nr. 3 (MvT). p. 6.
451 Boll (1989b). p. 43.
452 Bolt (19896), p. 45. Zij wijst levens op hci algemcne bezwaar van Koster tegen subrogatie van sommenver-

zekcraars, namelijk dat dan juist vanwege de mocilijketa-xecrbaarheid van de letsclschade met vastc uitkeringen
wordt gewerkt. Bolt relativecrt dat bezwaar tcrecht, veelal zal ook voor het inschalen van de verzekerde al we I
diens prcciczc schade motten worden vastgesteld.
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derhoud (art. 1406 BW oud, nu art. 6:108 lid 1 BW). Daarvoor geldt thans in
elk geval het vereiste dat de benadeelde behoeftig is en wordt om die reden, ook
zonder subrogatie, wel rekening gehouden met de door hem uit verzekering te
ontvangen bedragen uit (sommen)verzekering. Eigenlijk is het dus niet zo dat de
strekking die de Hoge Raad in het arrest S/Joorwegongeva/ Df Kf/i/t aan art. 284
WvK toeschreef (het voorkomen van dubbele vergoeding bij de benadeelde), in
dat geval onverenigbaar was met de positie van de benadeelde. Dc uitkenng uit
sommenverzekenng zou immers sowieso, als gevolg van dit behoeftigheidsvereiste,
in mmdenng komen op het recht op schadevergoeding van de benadeelde. Maar
de rechter heeft bij het toepassen van het behoefligheidsvereiste enige spcclruimte
om te beslissen in hoeverre hij van oordeel is dat de verzekenngsuitkenng van
invloed kan worden geacht op de behoeftigheid van de benadeelde. Dc redenering
van de Hoge Raad in het arrest Spoonvegongeva/ De fm/r moet mijns inziens
dan ook zo worden verstaan, dat men de mogelijkheid heeft willen uitsluiten dat
de benadeelde reeds zijn vordering tot schadevergoeding verliest omdat de vorde-
ring bij wijze van subrogatie overgaat op de sommenverzekeraar. Duidelijk is dat
het, zoals ik het arrest lees, primair de rechtspositie van de benadeelde is die dc
Hoge Raad met zijn beslissing dat sommenverzekeraars niet worden gesubrogeerd.
op het oog lijkt te hebben gehad.

De vraag moet dan, als men de rechtspositie van de benadeelde vooropstelt, zijn:
of de uitkering van de schadeverzekering voldoende altematief biedt voor de vorde-
ring tot schadevergoeding.''" Dat vereist dat de schade die onder de dekking
valt van de verzekering naar haar aard dezelfde is als die waarvoor de aansprakelij-
ke jegens de benadeelde tot schadevergoeding is gehouden. De kntiek in de litera-
tuur is zoals gezegd dat het onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen
in de praktijk helemaal niet scherp genoeg is om een zo uiteenlopende positie
te kunnen dragen.*" Sommenverzekeringen onderscheiden zieh weinig van ver-
zekeringen met een getaxeerde polis. Bij de sommenverzekering wordt alleen,
omdat de precieze omvang van de schade dikwijls moeilijk is te berekenen of
niet zal zijn aan te tonen/" geen bewijs van schade meer verlangd. Bctwijfeld
wordt of het belang daarvan bij het uitsluiten van sommenverzekeraars niet wordt
overschat. Bij het afsluiten van de verzekering zal immers wel, zij het impliciet,
ervan zijn uitgegaan dat bij de verwezenlijking van het schadevoorval waarvoor
de verzekering dekking verleent sprake is van schade. Van Boeschoten nocmt
gevallen waarin wordt uitgekeerd zonder dat sprake is van schade uitzonderlijk.
Dat de verzekeraar anders dan bij schadeverzekeringen öök moet betalen als geen
of minder schade geleden is, berust in zijn visie op doelmatigheidsredenen.*"
Sommenverzekeringen hebben daarom, ook volgens hem, een gemengd karakter

«53 Zie paragraaf 3.3 5.2. ,..*
4M Zie o.a. Wcry (1984). p. 12: Van Same veld (1984). p. 228, en Oosenbwg e.a. (1996), p. 63,
«5 Vgl. Kösler (1971), p. 107.
«5* Van Boescholcn (1950). p. 616.
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cn onderscheiden zieh slechts in die zin dat de verzekeraar zieh van zijn uitkerings-
plicht aan de verzekerde kan bevnjden door het bewijs dat geen schade geleden
i s / " Deze behoort dan ook voorzover hij wel schade heeft vergoed net als scha-
deverzekeraars te worden gesubrogeerd/" Dit lijkt niet erg verhelderend: verstaat
men schade in een zo ruime zin (schade in de zin van letsel of overlijden, of enig
vermogensnadeel) dan kan elke verzekenng inderdaad als een schadeverzekering
worden aangemerkt/*'

Het impliciete standpunt dat aan het arrest 5poonvego/jgeva/ £te F/«£ ten grondslag
ligt, en dat ook naar körnend recht beslissendzou moeten zijn, isdat de benadeelde
naast het geldend maken van zijn uitkering uit sommenverzekenng zijn vordenng
op de aansprakelijke niet behoort te verliezen. Daarmee is echter niet gezegd wat
dat verlies van de vordering door de benadeelde zo onwenselijk zou maken. De
I logc Raad wijst daartoc op het karakter van de verzekering in kwestie: de verzeke-
raar keert uit ongeacht schade. Maar de Hoge Raad legt niet uit waaro/n dat bete-
kent dat de benadeelde naast de uit sommenverzekcring ontvangen bedragen onver-
minderd recht houdt op schadevergoeding van de aansprakelijke. In het standaard-
arrest /flC/Der/tt**" is de Hoge Raad daarover iets uitvoeriger. Het Hof heeft
vastgcsteld dat dc door Dcrkx afgesloten verzekering een sommenverzekering is,
welkc aan Derkx in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit tengevolge van
een ongeval recht gaf op bij de polis bepaalde uitkeringen, ongeacht of Derkx
als gevolg van die invaliditeit enige schade zou hebben geleden. De raad komt
voor zulke invaliditeitsverzekeringen tot het oordeel:

"Jut in zodanig gcval geen rechtsregel mccbrcngt, dat de verzekeringsuitkering, of de vordering te
dicr zakc, als een aan dc gelacdccrdc opkomend voordeel op de aan hem te vergoeden schade in
mindering moct worden gebracht;
dat het bestaan van ccn sommenverzekering een aangelegenheid is die de schuldige aan het ongeval
niet aangaat, miniers het afsluitcn van een dergclijke verzekering in dc huidige maatschappij een zuiver
individuclc en persoonlijkc bcslissing is, zowel wat betreft de vraag of men een zodanige verzekering
zal afsluitcn, als wat bclrcft de vraag voor welke bedragen men zieh wenst tc verzekeren en welke
premie men in verband daarmee bcrcid is te betalen.'

Dat past bij de funetie van voordeelstoerekening die in paragraaf 3.3.7 werd ge-
noemd, te weten het bevorderen dat wordt voorkomen dat de benadeelde financieel
beter wordt van /»etf /«roepe/i van aan.s/?rafc7///t/je/a' dan hij zonder het schade-

457 Van Hoeschotcn (IWO), p. 616.
4JI Zoo.a. Meijcrc in zijn notcn onder HR 31 december 1931. AU 1932. 419 (Spoorwegongeua/ De Ki'ni)enHR

3 januari 1936. AU 1936, 78 (Kc>o/>m<mj/Äfdri#j>w«iigiiig); Dorhout Mees(1935), p. 320; De Kok (1965),
p. 94.

45« Van der Felitz (1973). p. 7 sielt, los van de vraag naar regies, dat in de deflnitie van art. 246 WvK teveel nadruk
wordt gelcgd op de verplichting van de verzekenur om schade tc vergoeden en te weinig aandacht besteed
aan zijn hoofdverplichting hel ovcrcengekomen gevaar te lopen.

460 HR 28 no\ember 1969. M/ 1970,172 nt. GJS (/»C/Dentt), vgl. HR 18november 1937, AU 1938,269nl. EMM
(Ian
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voorval zou zijn geweest (omdat het vooruitzicht van financieel gewin zou kunncn
aanzetten tot simulatie van schade). Daarvan is geen sprake als de uitkenng welis-
waar naar aanleiding van het schadevoorval is verstrekt, maar ertoe strekt de bena-
deelde van een bepaalde som te verzekeren onafhankelijk van zijn schade. Van
belang zijn dan de aard van de verzekering en hetgeen verzekeraar en verzekerdc
met de verzekering voor ogen heeft gestaan/*' Verder is van belang in hoeverre
door de uitgekeerde verzekeringssommen feitelijk schade wordt geacht te zijn
vergoed. In de literatuur klinken ook andere opvattingen. Volgens Mok ligt het
onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen bij het al dan niet aanwezig
zijn van een verband tussen het onzekere voorval en de schade/"* Voor de som-
menverzekenng zou dat verband ontbreken, terwijl dit in de schadeverzekenng
juist een wezenlijk bestanddeel is. Dit verklaart volgens Mok waarom de ongeval-
lenuitkering bij het verlies van een been als sommenverzekering wordt aangcmcrkt.
Anders dan ik stelde ziet Mok reeds daarin een schadevergoedingselement, maar
het punt is volgens hem dat het verband tussen het onzekere voorval (het ongeval)
en de omvang en het bestaan van de schade ontbreekt. Het noodzakclijke oorzakc-
lijk verband met de schade (invaliditeit) verklaart volgens Mok mede waarom
de invaliditeitsverzekering ondanks de vastc invaliditeitsgraden een schadeverzeke-
ring is. Fredericq zoekt het verschil tussen schade- en sommenverzekeringen hierin,
dat bij schadeverzekeringen de schuld van de verzekeraar van dezelfde aard is
als de schuld van de aansprakelijke. Zij berust op de verplichting een geleden
schade te vergoeden, die direct afhangt van het door de benadeelde werkelijk
geleden verlies/"

Hoewel 's raads motivering voor het ontbreken van voordeelstoerekening ingeval
van sommenverzekering wat vaag bujft/*"* is zijn oordeel goed vcrenigbaar met
het hiergezegde: voordeelstoerekening zou slechts de inhoud en bedoeling van
een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst frustreren. De zuivere sommenuitkering
is immers niet bedoeld als altematief voor de schadevergoeding van het aansprake-
lijkheidsrecht, maar is bedoeld alsspaargeld of financiele reserve, «aa.svdc aange-
taste vermogensbestanddelen. Voorafgaande aan het schadevoorval heeft de bena-
deelde een (voorwaardelijke) verzekerde som in zijn vermögen/" die onder
bepaalde omstandigheden tot betaling komt. Het is de bedoeling van de overeen-
komst, en de benadeelde heeft daar navenante premies voor betaald, dat de bena-

PC 6. p 346 en Mv o. p. 1291.
Mok (1998), p. 57.
Fredericq (1971), p 10; in die zin ook Drion (1955), nt. 39.
In die zin de noot van Meijers onder MR 8 februan 1935. /V7 1935. p. 425 (op p. 427) en MR 18 december
1963. AV1964 nt. NJP waann voordeelstoerekening wordt aangemerkt all een toepassing vanhel beginiel van
volledige schadevergoeding; daarover Bloembergen (1965). nr. 85ennr. 100 (en m. 4 op p. 138); Bolt (1989a)
en Sinmnghe Damstc (1999), p. 53: 'een dubbcle vergocding is nn/uur/i/i niet aan de Of de' (curaief toegevoegd,
EE)
De som komt tot uitkenng bij het intreden van het verzeierde Khadevoorval.
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deelde hoe dan ook, los van de omstandigheid of en hoeveel schade hij heeft, over
een bepaald bedrag in zijn vermögen zal kunnen beschikken. De (toevallige) om-
standigheid dat tevens sprake is van aansprakelijkheid mag deze bedoeling van
de benadeelde en de verzekeraar niet finstreren. Kon Van Boeschoten in 1950
opmerken dat sommenverzekeringen gewoonlijk werden afgesloten omdat men
beseft aan welke gevaren men in het moderne leven bloot Staat 'en welke ontzag-
lijke financiele rampen daardoor veroorzaakt kunnen worden'/** inmiddels is
dat loch wat anders. Het aanvullende risico dat men eventueel in gedachten heeft,
is nict iets waarvoor aansprakelijkheid geldt, men dekt zieh (ook) in voor de oude
dag, een gering pensioen, een tegenvallende conjunetuur/*' De vermogenspositie
van de benadeelde zou dan door het in mindenng brengen van de uitkenng uit
sommenverzekering verslechteren ten opzichte van de situatie waarin na het schade-
voorval geen beroep op het aansprakelijkheidsrecht zou zijn gedaan. Wel toegere-
kend worden bijvoorbceld penodieke verzekenngsuitkenngen ofdeuit belegging
verkregen vruchten die feitelijk en in overeenstemming met de polis, moeten wor-
den geacht de inkomensschade op te heffen.'"'''

Als de schadeveroorzaker nict als gevolg van voordeelstoerekening van zijn aan-
sprakelijkheid is bevrijd, dan ligt däarin dus geen directe reden voor het laten subro-
geren van sommenverzekeraars. De regel in het arrest .$poorwe£o«^vfl7£>f Kr«*
biedt de benadeelde dan een aanvullende bescherming opdat hij zijn vordering
op de aansprakelijke feitelijk niet toch verliest door subrogatie.

Ongevallenverzekeringen worden over het algemeen aangemerkt als sommenverze-
kering/"'' voor de kwalificatie in concreto zijn evenwel de inhoud en strekking
beslissend. De mogelijkheid van voordeelstoerekening bestaat dan voorzover uit
de concrete omstandigheden van het geval blijkt dat het cumuleren van de door
de aansprakelijke verschuldigde schadevergoeding en de verzekenngsuitkenngen
de benadeelde geheel of ten dele een vermogenswinst oplevert die daarmee n/e/
is beoogd (of een winst is beoogd die in het verzekeringsrecht niet geoorloofd
en dus niet rechtsgeldig is). Wanneer is daarvan nu sprake?
Globaal kan men zieh verzekeren van een uitkering aan derden bij het eigen overlij-
den (rubriek A van de ongevallenverzekenng), een uitkering bij blij vende arbeids-
ongeschiktheid (rubriek B), een daggeldvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid (rubriek C) en de vergoeding van medische kosten (rubriek D). Een ongeval-
lenverzekering die recht geeft op vergoeding van de concrete medische kosten

4«* Van ».«.-schoten (1950). p. 615.
4A7 Mok (1998). p. 15 smalcnd: 'Men kan bezwaarlijk een achtemitgang van hei arbeidsinkomen als gevolg van

hei bereikm van de nensioengerechtigdc Iceftijd als schade aanmeriecn. nog daargclalen dal menigeen de nadering
van de 65-ste vcrjaanlag met bij/ondere vreugde tegemoet ziet.'

468 /»v. 6. p. 1309; 7Vts( <t Coiwnt'itraiir. (Oostervecn). p. 1654.
4o<> Rb. Amsleniam 9 december I960. ,S7 1961. 221 (Aoopmait/ftifi /ferrvwegAe).
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is een schadeverzekering, waarvoor de verzekeraar bij uitkering wordt gesubrogeerd.
Terecht stelt Van Boeschoten dat het daarvoor niet behoort uit te makcn dat de
verzekeraar volgens de verzekenngspolis ook zou moeten vergoeden als het ongeval
zonder schade zou zijn geschied/" Ook ongevallenverzekenngen met vaste mva-
liditeitsgraden voor bepaalde letsels (G//e<fer/axe) ztjn veelal schade- en gecn
sommenverzekenng. Door de vaste schadetaxatie wordt de 'eisch van het belang'
weliswaar gerelativeerd, aldus Schuurmans Stekhoven, maar 'dat isevenzeer het
geval bij de zuivere schadeverzekering, waarbij het stelsel van vaste taxaties even-
zeer bestaat.' Juist in polissen met op deze wijze gefixeerde uitkeringen wordt
vastgehouden aan de voorwaarde dat de uitkering evenredig behoort te zijn aan
de mate van invaliditeit. Dikwijls gaat slechts op grond van praktische overwegin-
gen de evenredigheid tussen schade en uitkering gedeeltelijk verloren/"

voor/evens vtrzefermgen? r •-• • *-

Een belangnjke, volgens Köster zelfs 'veruit de belangrijkste' categorie sommenver-
zekeraars zijn levensverzekeraars. Het gaat daarbij veelal om aanbieders van kapi-
taalverzekeringen, pensioenenoflijfrenten of andere spaarvormen, dieecrdereen
beleggings- dan (schade)nsicokarakter hebben. Ook uitkenngen uit levcnsverzeke-
ringen worden bij samenloop met het aansprakelijkheidsrecht in het licht van het
vorengezegde terecht als een voordeel beschouwd, waar de schadeveroorzaker
in beginsel buiten Staat.""' De ratio daarvan is slechts dat wordt voorkomen dat
de benadeelde door het inroepen van aansprakelijkheid, voor wat betrci't het vermo-
gensbestanddeel waarvan hij vergoeding vraagt, in een financieel voordeliger
situatie raakt dan die waarin hij zonder het schadevoorval zou hebben verkeerd.
De uitkering uit levensverzekering is een voordeel van het sparen; naast de bescher-
ming tegen het risico van financiele schade door plotseling overlijden, dienen
levensverzekeringen als pensioen of rendement dat de vrucht is op zijn Verdiensten
en dus in feite niet te onderscheiden is van zijn andere spaargeld. De verzekerde
is de verzekering aangegaan omdat hij zieh van extra geld wil verzekeren ingeval
van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Hij heeft daann geinvesteerd door premie-
betaling, maar die premies behoren in feite nog tot zijn vermögen als een investe-
ring die op een bepaald tijdstip, onzeker is alleen wanneer, tot uitkering komt/™
Door voordeelstoerekenmg zou hem dit vermogensbestanddeel worden ontnomen.
De premies voor schadeverzekenngen dienen alleen ter verzekering van schaderisico

« o Van Boeschoten (1950). p. 616.
«71 Schuurmans Stekhoven (1938). p. 27; Van Boeschoten (1950), p. 616; Van der Burg (1990). p. 214; Mok (1998).

p. 15.
"2 An. 1 van de Wet op het levensverzekeringsbedrijf omschnj ft de levensverzekenng all een overecnkomit tol

het doen van geldelijke uitkenngen tegen beuling van premie, in verband met het leven en de dood Voor
levensverzekenngen geldt een speciale wettelijke regeling, art. 302-308 WvK.

4̂ 3 Het bij Nederlandse levensverzekeraars verzekerde bedrag Hep eind 1992 naar het schijnt in de honderden
miljarden(!) guldens.
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waarvan het al dan niet intreden en de omvang van de schade die dan ontstaat
onzeker is.*'* Vanuit die gedachte willen ook zij, die pleiten voor subrogatie
voor sommenverzekeraars, levensverzekeraars van subrogatie uitsluiten/" Dat
past ook bij de door mij gevolgde benadenng: regres moet alleen betrekking hebben
op die schade, waarvan de schadeveroorzaker een juridisch verwijt wordt gemaakt
(en dat is niet de schade waarop het risico waarvoor de verzekering dekking biedt
betrekking heeft).
Voor het hier gezegde lijkt het geen verschil te maken of te moeten maken of
de levensverzekering al dan geen risico-element heeft/"' Levensverzekeringen
zonder risico-element zijn spaarverzekeringen waarvoor geldt dat de levensverzeke-
raar op ecn overcengekomen tijdstip een bepaalde som zal betalen. Het meest
gebruikelijke type levensverzekeringen bestaat uit een combinatie van het risico-
en het spaarelement: men verzekert zieh tegen het risico van vroegtijdig overlijden
en spaart voor de oude dag / " Van een samenloop met de vergoedingsplicht
die op de schadeveroorzaker rust, en dus van bevrijdende betaling door de levens-
verzekcraar, is ook dan geen sprake, en dus is ook voor subrogatie geen plaats.
Dat isallecn anders indien de verzekering (tevens) de concrete financiele gevolgen
waarvoor ook art. 6:108 BW geldt beoogt te vergoeden. Indien nabestaanden bij
overladen veryoedinj,» vorderen wcgrens^ederft! r\f aqi» If .dcvOT .Irvßisnnrißr.hfund
dan komen de door hun genoten uitkeringen uit levensverzekering, naar geldend
recht wel in mindcring op hun recht op schadevergoeding/™ De uitkering wordt
dan geacht van invloed te zijn op de behoefte aan levensonderhoud/™ Dat lijkt
terecht mits de verzekering precies die schade of zelfs kostenposten beoogt te
dekken, waarvoor de benadeelde tevens tot schadevergoeding via het aansprakelijk-
heidsrecht gerechtigd is (althans: indien hij dit zonder de verzekering zou zijn
geweest). Op de vergoeding voor die schade of kostenposten moet de uitkering
uit levensverzekering dan in mindering worden gebracht, ik stelde dat hiervoor
al. Aangenomen wordt echter wel, dat levensverzekeraars, aangezien dit typische
sommenverzekeraars zijn, niet worden gesubrogeerd. Men gaat er dan aan voorbij
dat ze als ze dienen als voorziening in het levensonderhoud van nabestaanden,
voor de vordcring van art. 6:108 BW wel degelijk een schadevergoedend karakter
kunnen hebben. Het gevolg daarvan is dat de schadeveroorzaker, ten belope van
de door de levensverzekeraar uitgekeerde bedragen, volledig van zijn vergoedings-
plicht is bevrijd. Omwille van het belang van een consequente toepassing van het

474 In het Fngelsc schadevergoedingsrecht is het zelfs regel dat de uitkeringen uit paniculiere schadeverzekeringen
niet op het recht in schadcx crgoeding in mindcring worden gebracht indien de gekwetstc hiervoor premies hecft
opgebracht; zie /-*!»• CommisjiVwi Paper (1997), p. 10. Wel wordt de schadeverzekeraar gesubrogeerd in zijn
vordenng tot schadevergoeding.

475 In die zin bijvoorhecld Van Boeschoten (1950), p. 616.
47» Van Bameveld (1984). p. 23.
477 Van Bameveld (1984), p. 233.
47s Zie nader paragraaf 3.3.4.3.
47» Zie HR 19 juni 1970. W 1970. 380 nt. GJS (ATCM/Eiig/r S»ar)
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pnncipe dat de schadeveroorzaker de schade behoort te dragen lijkt dat onwensehjk.
Een praktisch nadeel van het regres in dit verband is weliswaar dat levensverzeke-
nngen typisch betrekking hebben op een (ook) in het schadevergoedingsrecht
moeilijk te berekenen schade/*" maar er zijn ook andere regresrechten waarvoor
dat dan zou moeten gelden. De kwestie lijkt echter van 'studeerkamer' belang.
Zoals bekend immers tonen levensverzekeraars in het algemeen weinig interessc
voor een regresrecht (of andere vormen van verhaal, zoals cessie) op de schadever-
oorzaker; ze kunnen het door hen gedekte (spaar)risico al zo exact doorberekenen
in de verzekenngspremies, dat ze niet lijken te talen naar voor het anderszins
afwentelen van de schadelast. Mocht dat in de toekomst veranderen, dan behorcn
ze in de evengenoemde gevallen van art. 6:108 BW gewoon in het recht op schade-
vergoeding te worden gesubrogeerd.

Ovengens is het kabinet Kok 1 bij de invoering van het regres in de Algemenc
nabestaandenwet door een van de kamerfracties (D66) de vraag voorgelegd naar
invoering van een regresrecht voor /Kra/ocwverzekeraars. Wat de pensioenfondsen
met sommenverzekeraars gemeen hebben is dat premies worden bijecngcbracht
door hen die ter dekking van de risico's van invaliditeit en overlijden over bcpaalde
financiele middelen willen kunnen putten. Vooralsnog ontbreken ook voor hcn,
pensioenfondsen en pensioen- en lijfrenteverzekeraars, regresregclingen, en het
lijkt erop dat ook van het regres in dat verband op körte termijn niet veel valt
te verwachten.*" Ook het regresrecht voor de ABP-pensioenen lijkt, sinds de
privatisering van het ABP, voor de toekomst niet langer te worden gehand-
haafd.**" Daarmee zal een belangrijk argument (het ongefundeerde verschil tussen
de positie van het ABP en particuliere pensioenfondsen) komen te vervallen. Juist
in deze onderling verschillende rechtspositie lag het argument van sommige auteurs
om voor een uitbreiding van het regres op dit gebied te pleiten.*"

4.7 Naar een uniforme regeling?

4.7. / /Tr/VieAr O/J <fe Auü/ige rege/mg

In het voorgaande werden alle relevante regresbepalingen geintrodueeerd en kort
besproken, en werd tevensingegaanopenkelegevallen waarvoor zulkeregclingen
(vooralsnog) lijken te ontbreken. Als men het geheel probeert te overzien, dan
ziet men een kluwen van regelingen die door de wet verspreid zijn geregeld en

Dit is een van de punlen van kntick van Mok (1977), p. 187 legen de uitbreiding van het regres van de VerhaaJs-
wet ongevallen ambienaren naar weduwepensioenen.
TK 1994-95, 24 169, nr. 6, p. 32; de argumentatie van de wetgever voor het ontbreken van een regre»rcchl
voor peruioenverzekeraars is weinig helder: 'bij du soon verzekenngen betuai een vecl geringere band tusien
de onrechtmatige daad en de verzekenngsuitkenng'.
Zie paragraaf 4.5.3.
Mok (1977), p. 185.
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een verscheidenheid van gevallen waarvoor min of meer dezelfde regels gelden.
Gezien werd dat voor het regresrecht van particuliere verzekeraars een regeling
gold in het verzekeringsrecht (art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 B W). Voor het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven is een bepaling van dezelfde strekking opgenomen in
de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven (art. 6 lid 3 WSG). De zelfstandige regres-
bepalingen van sociaie verzekeraars staan in de desbetreffende sociale wetgeving:
ze zijn er tc vinden onder een speciaal titelhoofd 'De invloed van de verzekenng
op het burgerlijk recht'. Voor het regres dat betrekking heeft op rechtspositionele
uitkeringen aan ambtenaren geldt een aparte wet, de Verhaalswet ongevallen ambte-
naren. F let regres voor loonkosten bij arbeidsongeschiktheid in normaal dienstver-
band isaf/.onderlijk gercgeld in het Burgerlijk Wetboek (art. 6:107Ü BW). Voor
de kosten die wcrkgevcrs of andere niet-verzekeraars (familieleden, hulpverleners)
rechtstreeks maken voor het Aerste/ van anderen geldt het vorderingsrecht van
art. 6:107 BW.*"

Tevens wcrd gezien dat deze regelingen niet alleen verschillen kennen met betrek-
king tot hun constructie en wcttclijke vindplaats, maar dat ook de inhoud en uitleg
van de regresrechten uitecnlopen. Bij zo vele regresbepalingen, die over verschil-
lendc wetten verspreid geregeld zijn/*' en ook nog eens qua reikwijdte en (inge-
wjJkJkrJdt'̂  rc^»rf*i'x\nisirux'Jjf van rJJcaar vfJSCJjjJJ«]!, .kja.ni JaeJ JOÄCJ vfxhazc? daJ df
regeling tot klachten heeft geleid, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk.
De bijzondere regresregelingen zouden niet goed op elkaar zijn afgestemd en daar-
door de afwikkeling van het regres belemmeren/'"' Het ingewikkelde samenspel
van wettelijke regelingen vraagt bovendien om gedegen juridische kennis van de
betrokkenen. Zelfs voor professionele schadedragers zoals sociale verzekeraars,
particuliere verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van uitkeringen uit sociale
verzekering, de overheid als ambtenarenwerkgever (Staat, provincies en gemeenten),
het ABP en werkgevers leidt een beroep op de zelfstandige regresbepalingen al
gauw tot ingewikkelde vragen en juridisch-technische verweren. Dat kan belemme-
rend werken, waardoor de beoogde doelstellmgen in de praktijk (onnodig) worden
gefrustreerd.

484 Degcncn die deze kosten maken zijn op hun beim als benadeelde aan te merken en voor hun regresnemers
geldt het normale regime /oals hiervoor al werd beschreven.

485 Art. 2 VOA; art. 8 WAMI1.; art. N,, ABP; art. 75 Wet privatisering ABP; art. 836 ZFW, art. 656 AWBZ;
art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW; an. 6: IO7n HW; an. 52<i ZW; art. 90 WAO; art. 69 WAZ; art. 61 WAJONG;
art. 76 Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel; an. 61 ANW; an. 656 AWBZ; en art.
6:107 BW.

486 De samenhang met het regres in de verschillende sociale verzekeringswetten werd ook door het kabinet van
grool belang gcacht. aldus TK 1995-96, 24 .126. nr. 7. p. 8. Zie voorts Köstcr (1971), preadvies p. 126 en met
klem p. 143 (waar daaraan zelfs een argument word! ontleend voor afschaffing van het regres) en vgl. ook
Bcekman (1995), p. 1235 en met name ook Van Boom (1996), p. 96 e.v. Het punt is vanuit de praktijk aan
de orde gestekl in de Iczing van Sinninghc Damstc op het congres voor de Nederlandse Vereniging van Letselscha-
deadvocatcn in 1999 Klachten klonken opnicuw op de op 27 mei 1999 gchouden studiedag Regres. door het
Personcnschadc Instituut van Verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars.
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In de literatuur zijn dan ook voorstellen gedaan om te komen tot een algemene
regeling. Ruim dertig jaar geleden pleitte Köster voor een regeling voor de samen-
loop tussen de aanspraak op schadevergoeding uit onrechtmatige daad en die uit
(verzekerings)overeenkomst. Bij de samenloop van contractuele aanspraken op
verschillende schuldenaren, zoals aanspraken uit schadeverzekering en uit vervoers-
overeenkomst deden zieh, volgens hem. aanmerkelijk minder problemen voor omdat
de vraag naar de uiteindelijke draaglast dan veelal moet worden vastgesteld door
uitleg van de contractinhoud.'"" In zijn dissertatie had ook Bloembergen een
algemene samenloopregeling voorgesteld die erop necrkwam dat tussen de contrac-
tuele schuldenaar en die uit onrechtmatige daad, de ondcrlinge draagplicht bij de
laatste moest rüsten. «-v^««^ *»*,>-• ;;,4 ^«.^u^e;.;••-,>,.

'Als icmand, die ingevolge an. 1401 [BW 01«/, art. 6:162 BW, EE] - dus op grond van schuld - voor

de schade aansprakclijk is, Staat tcgcnovcr icmand die contractuecl tot vergoeding van schade gehouden

is en aan wie geen verwijt omtrent de schade gemaakt kan worden, dan bchoort de eerste de schade

tedragen.""'

De regeling zou ook moeten gelden voor particuliere verzekeraars, maar uiteraard
alleen voorzover de schadeuitkering die ze aan de benadeelde hebben vcrslrekt
de schadeveroorzaker van r///j vergoedingsplicht jegens de benadcelde bevrijdt.'"'''
Sommenverzekeraars zou om die reden geen beroep toekomen op de onderhavige
regresregeling.''^ De moeilijkheid is echter dat de gekozen rangorde niet aansluit
bij de voorwaarde van aansprakelijkheid in de onderhavige regresregclingen, zic
nader paragraaf 4.9. Voor het regresrecht wordt immers geen onderscheid gemaakt
tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. '

4.7.2 //e/tefo/voorste/van Fan BOO/M

Interessanter is thans het voorstel van Van Boom om te komen tot een uniforme
wettelijke regeling. Zijn voorstel heeft uitsluitend betrekking op regresnemers/"
en voorziet in een zelfstandig regresrecht voor alle particuliere en socialc verzeke-
raars en andere risicodragers voor de uitkeringen, vergoedingen en verstrekkingen
die ze aan de benadeelde doen. Verder wordt bepaald dat de benadeelde in zoverre

W7 Köster (1972). p. 73 e.v. . ' ;Sv«~Vyi - -: -5'''

<»» Bloembergen (1965), nr. 101.
«w Bloembergen heeft zieh lalen inspircren door de ten onzent zwaar bekritiseerde samenloopregeling van het

Zwuserse recht (Äüf*gnjf6ei A'ajWfnAa/fu/ig). Art. 51 O6/i/fa//oncnrefA/ CO/f;: 'Haften mehrere Personen
aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gcsctzesvorschrift
dem Verletzten fur denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen die einen
Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewandt. Dabei trägt in der Regel derjenige
in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat und in letzter Linie derjenige,
der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist.'

«*> Bloembergen (1965), nr. 102.
« i Van B o o m (1996) . p. 116-118. •••• • ; . - . . . . . . , , • • . , . ' ^ _. ' • ' - V . ,
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zijn recht op schadevergoeding verliest. Voorgesteld wordt om het voorstel in
de plaats te laten komen van afdeling 6.3.5 BW, de Tijdelijke regeling
verhaalsrechten/" Opmerkelijk is dat het voorstel beperkt blijft tot het regres
bij uitkeringen voor letselschade. De hoofdlijnen van het voorstel laat ik hier vol-
gen:""»

Artikel 1
In dc/e afdeling wordt vcrstaan onder:

a. gekwetste: degene die lichamclijk of gecstclijk letsel hceft opgclopen ten gevolge van
ccn gebcurtems waarvoor cen ander jegens hem tot schadevergoeding verplicht is,

b. risicodragcr: ovcrhcidslichaam, verzekeraar of werkgever die krachtens wet of overeenkomst
verplicht is tot het docn van vergocdingen, uitkeringen of verstrckkingen aan de gekwetste
in verband met diens Ictscl.

Artikel 2
De gekwetste hceft geen recht op schadevergoeding jegens de aansprakelijke voor zover
dc risicodragcr gehouden is dc ccrstgenocnidc schadcloos tc stellen.

Artikel 3
I. Dc risicodragcr hceft vcrhaal op degene die in verband met het Ictscl jegens de gekwetste

tot schadevergoeding verplicht is, doch ten hoogstc lot het bedrag, waarvoor dezc bij het
ontbrcken van dc/c afdeling aansprakclijk zou zijn jegens dc gekwetste, vcrmindcrd met
cen bedrag, gclijk aan dat van dc schadevergoeding lot bctaling waarvan de aansprakelijke
pcrsoon, met inachtneming van dczc afdeling, jegens de gekwetste is gehouden.

Hiermee is de kern van het voorstel weergegeven; daamaast kent het tekstvoorstel
bepalingen voor declonderwerpen. Zo laat art. 3 lid 2 van het voorstel de schade-
veroorzaker aan de regresnemer, ondanks het zelfstandige karakter van diens regres-
recht, eerdere betalingen die de schadeveroorzaker te goeder trouw deed aan de
benadceldc tegenwerpen. Ook wordt een informatieplicht van de benadeelde gere-
geld en wordt een beperkte kring van aansprakelijken (onder andere echtgenoten,
huisgenoten cn de werkgever van de benadeelde) opgesomd jegens wie geen regres
mogelijk is.***

In het navolgende zal met dit tekstvoorstel in het achterhoofd worden nagegaan
wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn van de onderhavige regresrechten en
waarin ze zieh onderscheiden van andere verhaalsrechten. Aan de hand daarvan
zal in paragraaf 4.10 - kort - worden teruggekomen op de mogelijkheden van een
uniforme regeling.

492 Van Boom (1996). p. 116.
« J Van Boom (1996). p. 117.
494 Art 4 cn 5 lid 2; Van Boom (1996), p. 118.
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4.8 Gemeenschappelijke kenmerken van de regresbepalingen

Want wer voldoende gemeenschappelijken voldoende onderscheidend vermögen
ten opzichte van andere vorderingsrechten in het aansprakelijkheidsrecht voor een
geuniformeerde regeling? Dät de onderhavige regresregehngen gemeenschappelijke
kenmerken hebben is duidelijk, in het vorige hoofdstuk werd gezien dat het in
feite telkens dezelfde situatie van samenloop is, die aan het regres ten grondslag
ligt: de regresnemer heeft schade voor zijn rekenmg genomen die ook schade vormt
in de zin van art. 6:95 BW (inkomensschade, herstelkosten, smartengeld, kosten
van levensonderhoud, kosten van lijkbezorging enzovoort), en voldoet daarmee
dezelfde prestatie als waartoe de schadeveroorzaker gehouden was. De schadever-
oorzaker is als gevolg hiervan in zijn verhouding tot de benadeelde bevrijd. Dat
kenmerkt het regres in het algemeen: de situatie is typisch deze, dat schuldciser
X (de benadeelde) jegens meer dan een schuldenaar recht heeft op dezelfde prestatie
(schadevergoeding), en dat een van beide aan X betaalt. De regresregeling houdt
in dat X dan, bij het geldend maken van zijn aanspraak op schuldenaar A, zijn
aanspraak op schuldenaar B verliest en dat schuldenaar A voor de door hem betaal-
de prestatie (of een deel daarvan) recht heeft op terugbetaling (regres) jegens B.
Een eenvoudig voorbeeld van regres />w//en het aansprakelijkheidsrecht geeft de
Algemene bijstandswet. Gemeenten die bijstandsuitkeringen verstrekken bij onver-
mogendheid na echtscheiding kunnen de betreffende bedragen verhalen op de ex-
echtgenoot. Daarvoor wordt aangeknoopt bij diens alimentatieplicht jegens de
bijstandgerechtigde, en de regeis van het familierecht.*'" Ook valt te denken
aan de eigenaar wiens stuk grond bezwaard is met een hypotheek ten behoeve
van de schuld van een ander en die na executie regres heeft op de schuldenaar.'''^
De toepassmgen van het leerstuk zijn zo uiteenlopend, dat algemene verhandelingen
over 'het regres' weinig zinvol lijken; die zijn in de Nederlandse rechtsliteratuur
ook vrij zeldzaam.'"'

Maar hebben de onderhavige regresregelingen (voor particuliere en sociale schade-
dragers) ook voldoende onderscheidend vermögen ten opzichte van andere regres-
rechten? In paragraaf 3.3.5 werd de aan deze regelingen ten grondslag liggende
situatie getypeerd als een toevallige samenloop van prestaties. Hoewel die term
met name viel bij de samenloop van het aansprakelijkheidsrecht met uitkeringen
uit particuliere of sociale verzekering, geldt het daar gezegde ook voor de samen-

*«5 Zie art. 93 Algemene bijstandswet
•9* Als met al sprake is van een 'normale', rechtstreekse contractuele gehoudenheid lot terugbetaling van de ichulde-

naar jegens de huiseigenaar zelf. dan geldt in dat geval de regeling van an. 6:150 sub a BW.
w De Engelse en Duitse literatuur kennen meer publicaties over regres in verschilfende rechtssferen, zoali die

van Selb (1963); Friedmann & Cohen (19916). Fleming (1970). Een breed terrcin bcslaan de dissertaties van
Van Vnjberghe De Coningh (1943) en De Kok (1965). net beknople overzichtswerk van Sinninghe Damste
(1999) en specifiek over de onderhavige regresrechttn Van Boom, Hartlief & Spier (19%) en Van Boom (2000a).
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loop die aan de overige regresregelingen ten grondslag ligt. Dit vraagt nu meer
aandacht.

4.5.2 7beva///ge same/i/oop van pres/a//es

Regresnemende derden betalen dezelfde prestatie als de prestatie die de regres-
plichtige in zijn eigen verhouding tot de benadeelde verschuldigd was. Bij de
onderhavige regresrechten bestaat die gemeenschappelijke prestatie uithet betalen
van schadcvergocding. (iesproken kan worden van een toevallige samenloop van
prestaties: de rcgresnemer nam in zijn verhouding tot de benadeelde juist die schade
voor zijn rekening waarvoor ook de schadeveroorzaker tot schadevergoeding gehou-
den was. Die term wordt gebruikt voor de samenloop van vergoedingsplichten
bij medeaansprakelijkheid, maar ook voor schadeverzekeraars die op basis van
de verzekeringsovercenkomst schade voor hun rekening nemen waarvoor de schade-
veroorzaker aansprakclijk is. Niet alleen de overeenkomst van schadeverzekering,
maar ook andere overeenkomsten en de wet kunnen aanleiding geven tot een
toevallige samenloop van de vergoedingen van derden met de vergoedingsplicht
van de schadeveroorzaker. Zeker in de sfeer van letsel- en overlijdensschade valt
(Innrtyi I«". denken a:\rvce.n beierßoe.ofyrofn bet<jpive.n.p.n.it)tt.'\rvtjef. 2onJ<ieoraa)''

verzekcraars, werkgevers en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Gcsprokcn wordl ook wcl van een 'toevallige samenloop van vw6in/(7i«.ven\ hetgecn dan echter impli-
cccrt dat op beide schuldenarcn de pliclu rust tot betaling (lerwijl dat voor dc onderhavige rcgrcsnemers
nicl steeds liel gcval is). Van Boom wijst crop dat dc achtcrgrond van dezc figuur ligt bij hct corrcalc
karaktcr van dc rcgcling van hoofdelijkhcid.'*'" Dc rcgcling dat elkc schuldenaar aansprakelijk is
voor hct totaal wcrd aanvankclijk ondcr hct oude recht (art. 1316 e. v. BW oud) uitgelegd als lotsverbon-
denheid. Dat vond men te ver gaan indien ecn rechtsband tussen de schuldenarcn ontbrak, zoals bij
samenloop tusscn dc vergoedingsplichten van schadcvcr/ckcraar en schadeveroorzaker.

Wanneer is daarvan nu sprake? Van samenloop met het aansprakelijkheidsrecht
is sprake indicn zij betalingen doen ter vergoeding van dezelfde schade, dat is
schade in de zin van afdeling 6.1.10 BW (art. 6:95 BW). Daarbij zijn twee aspecten
van belang. Ten eerste moot de betaling van de regresnemer de strekking hebben
schade van de benadeelde te vergoeden. Betalingen die slechts/ei7«?/i//r door de
benadeelde worden aangewend ter vermindering van zijn schade zonder dat ze
daarvoor ook bedoeld zijn vallen buiten het bereik van de onderhavige regresrege-
ling. Denk aan het (illusoire) gcval waarin de Organisator van een loterij de hootd-
prijs uitkeert aan een winnaar die tevens slachtoffer werd van een verkeersongeval.
Indien de prijs door de winnaar wordt aangewend ter voldoening van ziekenhuisre-
keningen of bij overlijden door zijn nabestaanden voor de voorziening in hun
levensonderhoud, dan hoort dit geen repercussies te hebben voor het recht op

4«« Van Boom (1999), p. 17. nl. 67.
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schadevergoeding. Evenmin behoort de spelorganisatie (uiteraard) de mogelijkheid
te hebben tot het nemen van regres/" Het tweede punt is dat met de betaling
van de regresnemer beoogd moet zijn om juist die schade te vergoeden waarvoor
ook de schadeveroorzaker aansprakelijk is. Bij de bespreking van de afzonderlijke
regresbepalingen bleek globaal om welke schade het typisch gaat bij letsel en
overlijden: inkomensschade, medische herstelkosten, smart, derving van voorziemng
in levensonderhoud, kosten van lijkbezorging.
Indien derden tot vergoeding gehouden zijn van deze schade en ook op de schade-
veroorzaker een vergoedingsplicht rust met betrekking tot die schade, dan wordt
deze laatste door hen van zijn vergoedingsplicht bevrijd. Zoals in het vorige hoofd-
stuk werd gezien leidt de gelijkenis van de prestaties (meerdere vergoedingsplichten
ter zake van dezelfde schade) immers, ook los van het regres, tot een absoluut
regime van voordeelstoerekening. De benadeelde dient slechtseenmaal te worden
vergoed. In die gevallen heett de betalende een regresrecht op degene die door
die betaling wordt bevrijd. Regresregelingen regelen de interne verdcling van dc
draagplichttussenderegrespartijen; hoedeonderlingedraagplicht wordt vcrdeeld
hangt af van de situatie.

Op dit punt moeten de gevallen van toevallige samenloop worden onderscheiden
in deelcategorieen van regresnemers, afhankelijk van de grondslag van betaling
aan de benadeelde. Voor gevallen van medeaansprakelijkheid geldt de regeling
van hoofdelijkheid (en intern regres, art. 6:102 BW). Voor de onderhavige gevallen
isdaarvan zoals gezegd geen sprake, maar heeft de uitkerende derde een wettelijk
regresrecht dan wel het vorderingsrecht van art. 6:107 BW. Anders dan bij de
regeling voor medeaansprakelijken leggen de onderhavige regresrechten de interne
draagplicht met betrekking tot de schade vo//ed/g bij de schadeveroorzaker, vanwe-
ge diens aansprakelijkheid voor het ontstaan van de schade. Het regres maakt in
theorie een ronde cirkel: de schadeveroorzaker is jegens de benadeelde bevrijd,
maar is voor /ie/ze//tfe oedrag uit hoofde van diens aansprakelijkheid jegens de
benadeelde betaling verschuldigd aan de regresnemer.

Dc regresrechten behocven dan ook een uitdrukkelijke wctielijke grondslag. Die ontbreckt (vooralsnog)
voor uitkeringen in het kader van dc Wet voorzieningen gehandicaplcn. Is de benadeelde, bijvoorbccld,
naar aanlciding van het schadcvoorval gchandicapt gcraakt en daardoor gcrcchtigd lot aanpassing van
zijn huis door dc gemecnte, dan is dc schadcvcroorzakcr voor dat decl van de schade van /.ijn schuld
bevrijd zomfer dat een nieuwe schuld ontstaat jegens de gemcente.

Nog afgezien van hcl feit dat hem geen wettelijk rcgreuecht toekomt en dit, gelet op het gesloten »ytuem van
de regeling van het regres in du verband, noodzakelijk i».

••^"•"•• ' • . : , ; - " H 1 3 9



De onderhavige regresrechten hebben nog iets gemeen: voor meer dan de omvang
van zijn aansprakelijkheid jegens de benadeelde is de schadeveroorzaker geen
regres vcrschuldigd. Vermogensrechtelijk dient hij er vergeleken met de situatie
waarin de schade voor rekening van de benadeelde zelf zou zijn gebleven, niet
op vooruit of achteruit te gaan.**" Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende constructies:

/?t?grav door
De ecrste constructie is subrogatie, een vorm van rechtsovergang onder bijzondere
titel (vgl. art. 3:80 lid 3 BW). Op die constructie berust het regresrecht van particu-
liere schadeverzekeraars en van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voorzover
zij uit hoofde van de verzekeringspolis of de wet uitkering doen aan de benadeelde,
gaat diens recht op schadevergoeding op hen over (art. 284 WvK/art. 7.17.2.25
BW en art. 6 lid 3 Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven). Dit regresrecht heeft
kortom een denvatief karakter: het is naar de aard en omvang beperkt tot het
vorderingsrecht van de benadeelde voorzover dit op de gesubrogeerde overgaat

,(en jieze laalste verliesLz/in. recht. jn znverre).

regres
De tweede constructie is van belang voor regresrechten die rechtstreeks worden
verkregen, los van de vordering van de benadeelde. Door een wettelijke bepaling
worden die begrensd tot de omvang van de aansprakelijkheid van de schadever-
oorzaker jegens de benadeelde. Dat geldt voor het regres van sociale verzekeraars,
overheidsheidsinstellingen die rechtspositioneleuitkeringen doen aan ambtenaren
en gewone werkgevers (onder meer art. 90 WAO, art. 2 Verhaalswet ongevallen
ambtenaren, en art. 6:107a BW).

Terwijl dus op particuliere verzekeraars het recht overgaat van de benadeelde,
ze worden gesubrogeerd, is het regresrecht van sociale verzekeraars en werkgevers
volstrekt zelfstandig."" Dat kan zoals ik eerder aangaf.*°~ met name op formeel-
rechtelijke punten belangrijke consequenties hebben. Regresnemers met een zelf-
standig regresrecht, met name sociale verzekeraars en werkgevers, zijn daardoor
bijvoorbeeld niet gebonden aan een schikking tussen de benadeelde en de schade-
veroorzaker of diens WA-verzekeraar. Voor de inhoud van het verkregen recht
zijn de verschillen minder groot. In oeü/e gevallen (öok voor de zelfstandige regres-

500 In de navolgende hoofdstukken ?al blijken dat dit in de pniktijk gemakkelijk anders uitpakt.
901 Zo geeft art. 83r> van de /ickcnfondswct net fond; het recht om de krachtens deze wet uitgekeerde bedragen

te verhalen op degene die naar buryerlijk recht voor de schade aansprakelijk is.
501 Zie paragraal' 4 2 4 en infra, paragraal' ""2
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rechten) moet worden aangeknoopt bij de aansprakehjkheid van de schadeveroorza-
ker jegens de benadeelde. ^ ^ > - . = *'

Hiermee is een volgend kenmerk van de onderhavige regresrechten gegeven: steeds
zijn de onderhavige regresrechten gekoppeld aan de aansprakelijkheid van de
schadeveroorzaker. Het zijn als het ware ervan afgeleide rechten/"' De «flr</
van zijn aansprakelijkheid, contractueel of buitencontractueel, is daarvoor niet
relevant.** Voorwaarde is wel dat de schadeveroorzaker aansprakclijk is voor
het on/sfaart van de schade, dat wil zeggen schadeveroorzaker volgens de normen
van het aansprakelijkheidsrecht. Kenmerkend voor het regres is dat de regeis van
lansprakelijkheid worden toegepast alsbetrof het de verhoudingtussenschadever-
>orzaker e n b e n a d e e l d e . «M.,,>/. :.vw--r.,i.»v-iB.i••:;;•• -,V-.T--- r-MM-:-^; ;<; •' • ^.i:-<irai;

Indien het ziekenfonds naar aanleiding van de aanrijding ccn zelfstandige regresactie inslclt jegens
le aannjdcndc automobilist, dan berust de grondslag van diens aansprakelijkheid me/ op het vcrwijl
lal hij dc (financiclc) belangen van het Fonds geschonden liccfl Dc automobilist mod bctalcn onidul
lij ongeniotoriscerdcn door het gcvaar van 7ijn motorrijtuig bloolstclt aan ccn extra schadcrisico, en

dit leidt tot dermate cmstige gevallcn van letsel en ovcrlijden (zickcnhuisopnamc, revalidatic) dat
het aansprakelijkheidsrecht dc financicle conscqucntics daarvan bchoudens tegenbewijs bij hem tc
legt (art. 185 Wegenverkeerswet 1994 juncto art. 836 ZFW). De belangen van het fonds hebben daanncc
niets te maken. ,., -,*., * , . , j ^ . . . „ . - . > , . • . -,-, . . , > . . . , , ... •..;,: j ., y . . .,,*

Het is vooral dit aspect, wat het regres in theorie zo ingewikkeld maakt: het vindt
plaats op basis van het feitenrelaas zoals het zieh tussen de schadeveroorzaker
en de benadeelde heeft afgespeeld en de gedragsnormen van het aansprakelijkheids-
recht zoals ze binnen <//e verhouding gelden. De positie van de benadeelde is
daarbij niet, althans niet direct, meer aan de orde."" De wettelijke regresrechten
kennen alsnog rechtsgevolg toe aan dey'ege/w Ae/n geschonden norm. - , •>©-

*"J IV zal dezc term maar bepcrki ^ebruiken omdat die in de rechtslileraiuur ook wel anders word! gcbruikl, namelijk
afgcleid voor wat bcireft de manier waarop het regresrecht wordt verkregen (door rechlsovergang). Dc term
word) dan alleen gebruikt voor subrogatie. zoals bij Robben (1993). p 198. Ik bedoel ermee dat de /nAourf
van het recht afgelcid is, en dat geldt ook voor de zelfstandige regresrechten, ook in dcze zin De Bosch Kemper
(1995). p. 88.

30* Wel Staat de Tijdelijke regeling verhaalsrechten (art. 6.197 BW) aan het inroepen van bepaaldc gronden van
risicoaansprakelijkheid in de weg.

sos Vgl Shavell (1984). p. 358. Wel Iigt in het gegeven dat de benadeelde al uit andere hoofde dan aaraprakelijkheid
wordt vergoed. zoals gezegd. de aan/ei</i>tg voor het aan regres ten grondslag liggende rechtssysteem. Voor

"•' het recht op regres is dan ook nodig dat de benadeelde is of wordt vergoed Dezc vergocdmg bepaab naar gckiend
recht levens de omvang van de betaling waarop de regresnemer recht heeft. - - ; ;•, •
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/i/fe regresrege/mge/i

4.9 Systematiek van wettelijke vcrhaalsrechten

</.*>. 7 FerAaa/srecA/e« w/w a/7. 6./07 e/i 70S Ä f f

Regresrechten zijn hierin niet uniek: ook bij het recht op schadevergoeding van
de benadcelde zelf komt deze constructie voor. De verhaalsrechten van art. 6:107
en 108 BW kwamen al verschillende keren ter sprake. Ze verbinden aan de aanspra-
kclijkhcid van de schadeveroorzaker jegens de primair benadeelde een beperkt
recht op schadevergoeding voor andere benadeelden die van het letsel of overlijden
schade ondervinden. Deze regelingcn hebben volgens de Hoge Raad een gesloten
karakter: buiten de grenzen van art. 6:107 en 108 BW heeft niemand recht op
schadevergoeding voor aan het letsel of overlijden van een ander gerelateerde
schade.""' De regeling van art. 6:107 BW berust op de gedachte dat bepaalde
medischc hcrstclkosten onder omstandigheden typisch terechtkomen bij derden,
anderen dan het primaire slachtoffer."" Het verhaalsrecht van deze derden inge-
volge art. 6:107 BW moest een halt toeroepen aan de rechtspraktijk onder het
oude BW, waarbij cessieconstructies en andere spitsvondigheden altematieve wegen
tot verhaal moestcn bicdcn voor werkgcvers en andere derden die voor de door
hun gemaakte kosten geen normaai'" oeroep K.onifen cfoen op Je regeiV van ih\tf
onrcchtmatige daadsrecht. Het gaat om kosten die bij voorbeeld naasten of voorbij-
gangcrs moeten maken ten behoeve van het herstel van het pnmaire slachtoffer,
zoals de kosten van verpleging en verzorging, vervoers- en telefoonkosten. De
schade is als het ware naar hen verplaatst ('verplaatste schade'). Deze naasten
of voorbij gangers kunnen voorde gemaakte kosten dan zoveel schadevergoeding
vorderen, als het primaire slachtoffer bij het maken van die kosten zonder hun
financiele steun zelf zou toekomen. Voorzover ten behoeve van de benadeelde
'rcdelijke kosten ter beperking of voorkoming van schade' worden gemaakt, die
kunnen bijdragen aan zijn herstel, is de schadeveroorzaker in mijn visie ook daar-
voortot vergoeding gehouden.*™ Art. 6:108 BWgeeft nabestaanden bij overlijden
een beperkt recht op schadevergoeding. Volgens een recent wetsvoorstel zullen
art. 6:107 en 108 BW bij ernstig letsel of overlijden voorts bepaalde dierbaren
van de primair benadeelde een beperkt recht op smartengeld geven voor het verdriet
dat ze als gevolg daarvan kunnen ondervinden.**

M6 Zic meesl recent MR 28 mci l*>99, .VJ 1999. 564 nt. ARB ( f t w o t f r A<w*v/De I 'n«)
J07 Dat cmcrium »«nil mci heel dogmatisch tocgepast. Vgl Mi- ö, p 1289: ook bezockkosten vallen crondcr.

In MR 28 mei 1999, At/ 1999, 564 nl. ARB ((«•mir/»«' £osw/ /V Tn«) worden ook door ouders opgeofTerde
vnjc dagen \ oor dc vervorging van hun kind aangcmcrkt als schade van het kind Vergoeding vindt plaats voor

1 de kosten die het kind zelfn>u kunnen vorderen indien hij een betaalde kracht had moeten inschakelen, vgl.
ook MR 6 juni 2003. C02.-0O2UR (An i r rMa« rfc Po///Wrfm«)

5a« Mils (H>k die als verplaatste schade van het primaire slachtolTcr kunnen worden aangemeifct. Zie art 6:96 BW.
.W TK 2(K)2-«3. 28 781, nr. 1-2.
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Voor de jundische constructie van deze regelingen is het principe hetzelfde als
bij de wettelijke regresbepalingen: ook de verhaalsrechten van art. 6:107 en 108
BW zijn gekoppeld aan het feitenrelaas zoals zieh dat tussen de schadeveroorzaker
m de pnmair benadeelde heeft afgespeeld en aan de gedragsnormen van het aan-
g)rakelijkheidsrecht zoals ze binnen die verhouding gelden. Niet relevant is of
(tevens) rechtstreeks jegens de eiser zeit"aan de voorwaarden voor aansprakehjkheid
s voldaan. Anders dan bij de zelfstandige regresrechten wordt in art. 6:107 BW
ils 6:108 BW ovengens uitdrukkelijk bepaald dat de schadeveroorzaker de bena-
deelde dezelfde verweermiddelen kan tegenwerpen als die hem zouden toekomen
n een procedure tegen de primair benadeelde zelf. Voor venveren die betrekking
lebben op het vestigen van de aansprakelijkheid (ontbreken van schuld, overmacht,
causaliteit) volgt dat eigenlijk ook al wel uit het vereiste van aansprakelijkheid.

4.9.2

Dit afgeleide karakter van de onderhavige regresrechten en van het vorderingsrecht
al. 6:107 en 108 BW moet worden gezien in het licht van de systematiek van
het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. Bij een normaal, rechtstreeks beroep op
riet aansprakelijkheidsrecht zou de schadeveroorzaker met steeds met de gevolgen
van zijn normschendende gedrag kunnen worden geconfronteerd zonder het huldige
regime op te rekken. Het uiteindelijke critenum voor aansprakelijkheid is immers
of de schadeveroorzakende gedraging jegens de direct daarbij betrokkenen verwijt-
baar was. Aansprakelijkheidsnormen beschermen in het contractenrecht, behoudens
derdenbedingen of andere wettelijke uitzonderingen, toch eerst en vooral de weder-
partij-contraetant, en niet öök derden, zoals diens schadeverzekeraar."" Evenmin
eenvoudig is om ten behoeve van schadeverzekeraars of anderen met wier (financi-
ele) belangen de schadeveroorzaker geen rekening behoefde te houden cen onrecht-
matige daad te construeren. In het relatieve systeem van onrechtmatigheid zijn
verkeersfouten van een vrachtwagenchauffeur niet tevens onrechtmatig jegens
verstekelingen wier belangen de bestuurder ten tijde van het veroorzaken van een
ongeval niet behoefde te kennen/" Van 'onrechtmatigheid' (en dus van de mede
daarop gebaseerde verplichting tot schadevergoeding van de schadeveroorzaker)
isalleen sprake jegens degene wiens concrete, geindividualiseerde belangen voor
de schadeveroorzaker kenbaar en voorzienbaar zijn geweest."* Een systeem
waann de veroorzaker van een verkeersovertreding de daaruit voortvloeiende schade
van een in beginsel onbepaalde kring gerechtigden moet betalen, zoals geldt in

sio Vgl. HR 8 September 2000. /V/ 2000. 734 nt. ARB (floM Joo*). Er zijn ved mgewikkeldere contractuelc (rtuatia
waar de vraag onlsual naar de aansprakelijkheid jegens niet-contractanlen. Meesial gaal het dan om (nog weer
meer) meerpartijensituaties. zoals de situatie waann bij nakoming van de overcenkomst de belangen van derden
zijn betrokken. Maar het uilgangspunt blijft ook dan dal de verplichting toi (chadevergoeding slechu geldt
tegenover degene jegens wie aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan.

" l HR 27 januari 1984. AÜ 1984. 536 nt. G (^en/rtWing).
»2 Vgl. Rb. Den Haag S december 2001 («///an/iover //if«7ia<iona/). ;V77i/? 2002. p. 162 (Engelhard).
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het Franse (schuld)aansprakelijkheidsrecht, zou haaks staan op dit relatieve concept
van onrechtmatigheid. De gedragsnormen hebben uitsluitend en specifiek betrekking
op de verhouding tussen de schadeveroorzaker en degene met wiens belangen
de schadeveroorzaker rekening heeft kunnen en moeten houden. Bij de invoering
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in 1992 heeft de wetgever expressis verbis
aan dit systeem vastgehouden en in dat verband gewezen op het belang van een
duidelijke afbakening voor de beheersbaarheid van het aantal schadeclaims."*
Schadevcrzckeraars en andere regresnemers zullen veelal ten tijde van het schade-
veroorzakende gedrag niet ter plaatsc zijn geweest, ze vallen niet onder de bescher-
mende strekking van dc geschonden norm. Een (rechtstreekse) vordering tot scha-
devergocding van hen jegens de schadeveroorzaker zal dus - nogmaals - niet spoe-
dig tot aansprakelijkhcid leiden. Aangezien vorderingen in het verbintenissenrecht
ccn relatiefkarakter hebben, en dus alleen door en tegen bepaalde personen kunnen
worden uitgeoefend,*" zou dan bij het ontbreken van een wettelijk regresrecht
veelal geen vcrhaal mogclijk zijn. Bij aansprakelijkheid voor letsel en overlijden
komt daar nog de bijzondcre beperking bij dat de kring van tot schadevergoeding
gerechtigden limitatief is . '" In een lange reeks arresten oordeelt de Hoge Raad
dat voor aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van het letsel of overlijden

van een ander buiten het wettehjke regime van art. b: 1U7 en 108 BW geen plaats
is."" Alleen dc direct in het ongeval betrokken geraakte benadeelden,*" getrau-
matiseerde dcrden,"" en dc in art. 6:107 en 108 BW bedoelde derden hebben
recht op schadevergoeding."'' En alleen AM« particuliere en sociale verzekeraars

3D Zic TO 6. p. 608 en 614 en 616 (over hct relaticvc en gesloten systeem van onrechttnatige daad); wel wordi
bij dc Invoeringswct ook gewezen op 'de weinig scherpe begrenzingen. gelegen in de eisen van causaal verband
cn van de rclalivitcit van de overtreden norm', /nv. <S, p. 1279. Daarom wordt (uitcindelijk) levens gekozen,
/ic /m\ 4. p. 1287. voor de beperking van dc vergoeding bij letsel tot in beginscl alleen degene jegens wie
aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan.

5l< Vgl Asser-Mijnsscn-I)c Haan I (1992), nr. 350 en Van Achterberg (1999), nr. 1.
315 Maar volgensde Memone van Toclichting bij het wetsvoorstel afTectieschade isdeze regel aan heroverweging

toe, TK 2002-03. 28 781, nr 3 (slotzin van par. 7). Of daarvan »tit tc verpachten valt is de vraag. AI in de
MvT bij de Invoenngswct in 1982 wordt opgemerkt dat de regel aanvankelijk niet was opgenomen in Boek
(i omdat AIJ blijkcns lueratuur cn rethtspraak vnj algemeen als onredelijk werd gevoeld. /nv. 6, p. 1278. Met
hct ucUnoorsicl cn de \ erhaalbaarhcid van shockschade is bovendien de praktische relevantie van de uitbreiding
van hct aansprakelijkheidsregime bij personenschade voor derden aanmerkelijk minder grool dan voorheen

510 TO 6. p. 1278 cn HR 22 februan 2002. A7 2002. 240 nt. JBMV (roxifciu). In dezelfde zin reeds eerder HR
2 januari 1931, AÜ 1931, 348 nt KMM (to//aarrf/t'<in oVr Jac/i(); HR 2 apnl 1936, \ 7 1936.752 nt EMM
(Ou.sr><w»i/iiivr7*K>0; MR 15 februari 1963, A/7 1964.423 n(. DA' CHou/ap/«'//Ke/(nu»^»i>; HR 10 januari
1958. Aü 1958. 79 nt. I IHR (IVin //on/Ton <fcr/>/<u); HR I6juni 1972. NJ 1972. 375 (Ton »W/e/i/Couno«;.
1IR 4 november 1983. \ 7 1984.786 nt. I-AAI.: HR 8 apnl 1983, NJ 1984,717 nt. CJHB ^'on oVrtff i/aVn Wo/-
/<im/>. HR 12 december 1986, ,V7 1987, 958 nt CJHB rJ?or*HW>//Po/v>; en HR 28 mei 1999, A7 1999. 564
nt. ARB (Cicmivn/c / . < « « T 7 V l'rio).

517 Dst is Mk degene wiens leed op/ettelijk is veroorzukt middels het ombrengen van een dierbare; HR 26 Oktober
2001. ,VJ 2002. 216 nt JBMV ( A l a n </«• »7

518 Mils is voldaan aan de voorwaarden die de Hoge Raad daarvoor geeft. HR 22 februari 2002. AI/ 2002, 240
nt JHMV (Tn-viftiu)

51« lets anders is dal op de erfgenamen de 'vererfde" vordenng tot vergoeding van de letselschade van de prirrutr
bcnadcelde kan overgaan
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jf andere risicodragers hebben een regresrecht. Hierbuiten is voor aansprakelijkheid
geen plaats, en daarmee is dan evenmin plaats voor regres.

De uitsluiting van anderen die van het letsel of overlijden schade ondervinden
geldt zelfs indien het schadevoorval (toevallig) O/J anderegro/it/ew dan het veroor-
aken van het letsel of overlijden öökjegens henzelf onrechtmatig was. Zo moest
Je vordering tot schadevergoeding van het bednjf dat kon aantonen dat jegens
laar de hinderwetvergunning was overtreden door een concurrent op een aangrcn-
iend perceel, maar dat schade leed door het juist als gevolg van die hinder ziek
geworden personeel, volgens de Hoge Raad worden afgewezen."" Dat de ge-
xhonden norm strekte ter bescherming van het belang van het bedrijf (de eiser)
'.elf en aan de overige voorwaarden voor aansprakelijkheid was voldaan, is dan
kennelijk) zonder betekenis. Ook voor de regreszoekende verzekeraar van het
>ednjf is in zulke gevallen geen plaats."'

Dit Staat haaks op het uitgangspunt dat het relatieve karakter van de aansprakelijk-
leidsnormen beslissend is voor de vraag wie hieraan bescherming kan ontlenen.
)f de schadeveroorzaker aansprakelijk is hangt volgens deze restrictive uitleg
/an de regeling van art. 6:107 en 108 BW af van de vraag of de schade het recht-
streekse gevolg is geweest van het schadevoorval zelf dan wel van het letsel of
overlijden van een ander; o/igeac/i/ de reikwijdte van de geschonden norm. Dat
houdt de kring van verhaalsgerechtigden voorspelbaar, hetgeen ook wenselijk is
vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en verzekerbaarheid. Maar de praktische
betekenis hiervan wordt, vergeleken met een systeem waann enkel de inhoud van
de norm bepalend is, gemakkelijk overschat. Bij een beoordeling zuiver op grond
van de inhoud van de geschonden norm zal nauwelijks vaker sprake zijn van
aansprakelijkheid dan in het huidige regime van de Hoge Raad. De schadeveroorza-
ker is immers met aansprakelijk voor de schending van belangen die hij met heeft
kunnen en behoeven te voorzien en vermijden, zoalsdie van particuliere en sociale
verzekeraars."" Het systeem van de Hoge Raad is eigenlijk alleen van betekenis
voor een geval zoals in het arrest inzake Äodbvoo//Po/y aan de orde was,"'
waann er aanvullende omstandigheden zijn die het voorval (ook) voor de eiser
onrechtmatig maken. Een beroep hierop heeft onder het huidige regime geen zin

In die zin naar oud recht HR 12 december 1986. « / 1987, 958 nt. CJHB tfoc*woo///>o/Kj, en voofU Mv. 0,
p. 1278.
Dil levert een verschil op met gevallen van zaakschade, waar verzekeraar* van de direct getroffene, de eigenaar
van de zaak, wel een normaal beroep op het aansprakelijkheidsrecht toekomt. Een ongelukkige consequentie
hiervan lijkt me dat aan de schending van dezelfde gedragsnorm, afhankelijk van de schadetoort, een ander
rechtsgevolg wordt verbonden.
Vgl HR 24 januari 1930, W 1930, 299 nt EMM (flro/wfai/c*/ing)
HR 12 december 1986, M/ 1987,958 nt CJHB (Äocihwoi/Po^). De schending van de Hinderwetvergunning
die de oorzaak was van het letsel van het primaire slachtofTer (werknemers) was volgens de normale regeis
van het onrechtmatige daadsrecht tevens onrechtmatig jegens de eiser die van dat letsel schade ondervond (de
werkgever).
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//*e regresz-ege/mge/i

omdat men dan aannemelijk moet maken dat de schade gee« ver6a«£/ /JOM<//

/ie/ veroorzaafoe /etee/ o/over///'Je«."*

Met het vorengezegde is duidelijk wat de betekenis is van de onderhavige regres-
regclingen (en van de verhaalsrechten van art. 6:107 en 108 BW): die geven een
zckere uitbreiding van de vcrhaalsmogelijkheden, zonder daarbij afbreuk te doen
aan de beslotenheid (relativiteit) van de norm. Op de rechtspolitieke betekenis
hiervan zal in de navolgende hoofdstukken worden ingegaan. Eerst is het goed
de ingewikkelde structuur van de verhaalsrechten bij de aansprakelijkheid voor
letscl of ovcrlijden nog cens kort in schema zetten.

4.9.J Sw/wma .

Schematisch weergegeven komt het wettelijke regime van verhaalsrechten bij de
aansprakelijkheid voor letsel of overlijden dan hierop neer:

a. Alleen de pnmair benadeelde"' en de benadeelden in de zin van art.
6:107 en 108 BW hebben recht op schadevergoeding. De benadeelden
van art. 6:107 en 108 BW hebben ee« va« Je aa«.s/?ra#e/y#ne/d'yege«.y
Je />n»ia»> Ae««Jee/Je q/ge/e/J recht op schadevergoeding. Daarvoor
is niet nicer nodig dan dat in de verhouding tussende schadeveroorzaker
en de primair benadeelde aan de voonvaarden voor aansprakelijkheid
is voldaan.

b. Particuliere en sociale verzekeraars van de pnmair benadeelde hebben
een va« Je <i«H.sy>raA:e/i/Mt'/J./ege/is Je /)ri»ia/r Ae«aJee/Je q/ge/e/J
regresrecht.

c. Particuliere en sociale verzekeraars van de benadeelden in de zin van
art. 6:107 BW en art. 6:108 BW hebben ee« van Je aa«.s/>raite///A:ne/J
y'ege/w /»e/»ze//q/ge/ej J regresrecht. Dat vraagt dus om een dubbele be-
oordeling: de schadeveroorzaker moet zowel in zijn verhouding tot de
primair benadeelde alsook in de op art. 6:107 of 108 BW gebaseerde
verhouding tot de daar bedoelde benadeelden aansprakelijk zijn geweest.

De ingewikkelde constructie van afgeleide rechten zorgt ervoor dat het relatieve
karakter van de aansprakelijkheidsnormen volkomen in stand blijft. Die blijven
immers betrekking hebben op hetgeen zieh binnen de verhouding van de schade-

524 Vgl. Spier e a (2000). nr. 2J1 (Hanlief) en HR 22 februan 2002. \ 7 2002. 240 m. JBMV (Ru/feu).
J25 Hierondcr \ alien w k gctraumaliseerde omsiandcrs en naasten mits ze voldotnde zelf bij het ongeval bclrokken

lijn gcraakt. Daarvinir gcldende vtwrwaarden en cnlena geformuleerd in net r<uifriu-arrest (HR 22 febnian
2002. A'J 2002. 240 nt. JBMW
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veroorzaker tot de pnmair benadeelde heeft afgespeeld. De afgeleide rechten geven
alleen een uitbreiding van de vermogensrechtelijke consequenties daarvan. De
jöcw leiden ze tot een resultaat dat afwijkt van de hoofdregel dat alleen de pnmair
benadeelde wordt beschermd.

recA/t>n." /nedescTiM/de/iareM

In de voorgaande paragrafen lag weliswaar de nadruk op de aansprakelijkheid
van de schadeveroorzaker jegens de benadeelde, maar ook op regresnemers zelf
lean in hun verhouding tot de benadeelde de verplichting rüsten tot het vergoeden
van schade. Voor a//e onderhavige regresrechten geldt echter, dat zou men nog
een kenmerk kunnen noemen naastde in paragraaf 4.9.2-4.9.4 genoemde kenmer-
ken, dat de betaling die de regresnemer deed aan de benadeelde nimmer zijn oor-
sprong mag vinden in wettelijke aansprakelijkheid. De regresnemer moet de schade
van de benadeelde anders dan uit wettelijke aansprakelijkheid voor zijn rekcning
hebben genomen.*"" Werkgevers bijvoorbeeld die het loon moeten doorbctalen
aan de werknemer die als gevolg van een verkeersongeval arbeidsongeschikt is
geraakt, kunnen geen beroep doen op art. 6:107a BW als ze daarvoor zelf (mede)-
aansprakehjk zijn. Indien pas achteraf blijkt dat ze medeaansprakelijk zijn verliezen
ze hun wettelijke aanspraak en is door de schadeveroorzaker in zijn verhouding
tot de werkgever onverschuldigd, althansop een onjuiste wettelijke basis, betaald
(art. 6:203 BW). De werkgever zou in het gegeven voorbeeld de schadeveroorzaker
slechts kunnen aanspreken als medeaansprakelijke, voor het hem in hun onderlinge
verhouding verschuldigde deel (art. 6:10 lid 1 BW). Dat vergt een verdeling,
waarvoor de verdeelsleutel ligt in art. 6:102 juncto art. 6:101 BW, dan wel in
bijzondere bepalmgen zoals art. 6:170 lid 3 BW. Zulke -interne - regresacties zijn
van de onderhavige te onderscheiden en vallen buiten het kader van dit bestek.

lets anders is dat ook schadeverzekeraars op /a/er momen/, door het verzaken van op hen rüstende

verplichtingen jegens de benadeelde, voor <fe daan/oor onttto/ie jc/uK/e aansprakelijkheid riskercn.

Reeds onder het oude recht gold, dat de algemene regeling voor medeschuldenarcn
(art. 1436 e.v. BW oud) /iief van overeenkomstige toepassing was op de schadever-
zekeraar van de benadeelde die regres zocht bij de schadeveroorzaker/" Voor
de meeste onderdelen van die regeling sprak dat voor zichzelf, omdat daarin heel
specifieke gevallen werden geregeld. Het meest algemeen was de regcling van
art. 1438 sub 3 van het oude BW, waarin een recht van subrogatie werd toegekend

ConsequentlijktdanookdeWA-vcrzekeraar vandeKhaoWeroorzakerbtjmedeaansprikelijkheiduitteiluiten
van bijvoorbeeld an. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW. maar hierover word! vcrachillcnd gedacht (zie hierru).
Zie Ledeboer( 1927), p. 21 en Rosier (1971). p. 115 Wel werd voor mvulling van a«. 284 WvK sorm aansluiting
gezocht bij an. 1438 BW (oud), bijvoorbeeld door A-G Berger inzake MR 10 januan 1941, A7 1941. 824 nl
EMM (£PM2iverpoo/) voor de (toen heersende) regel dat an. 284 WvK niet gold voor onverplichte uitkenngen.
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aan 'dengenen die, met anderen, of voor anderen gehouden zijnde tot voldoening
van eene schuld, belang had om dezelve te voldoen'. Volgens de rechtspraak van
de Hoge Raad was daarvoor nodig, dat tussen de betalende en de andere schuldena-
ren 'van elders' een rechtsband bestond die meebracht dat de schuld door een
of meerdere van de anderen of door alle schuldenaren gezamenlijk gedragen moest
worden."* Aangenomen werd dat daarvan bij samenloop van de vergoedingsplich-
ten van de schadeverzekeraar en de schadeveroorzaker (aansprakelijke) geen sprake
was omdat dc verschuldigde prestaties, ook als de verschuldigde vergoedingen
betrckking hadden op dezelfdc schade, los van elkaar stonden.'" Deze gevallen
werden 'toevallig samenlonende verbintenissen' genoemd of kortweg 'samenloop'.
Als dc benadcelde bij voorbeeld kwijtschelding verleend had aan de schadeveroor-
zaker gold niet dat hij daarmee tcvens zijn recht had verwerkt op vergoeding van
de schadeverzekeraar."" Wei kon betaling door de een tevens de ander bevnjden,
maar dat kwam door de gelijkenis van de verschuldigde prestaties, en stond dus
los van de grondslag (schuld) waarop die berustten. Naar aard en inhoud van de
prcstatic(vcrplichting tot schadevergoeding) pastedaarbij geen dubbele betaling.
Met dc inwerkingtrcding van het huidige BW is de regeling van art. 1436 en
volgendc BW (oud) vervangen door de regeling van afdeling 6.1.2 BW, en geldt
dat schuldenaren die gehouden zijn tot vergoeding van dezertde scriade riooideiijrt'
aansprakelijk zijn.'" Afdeling 6.1.2 BW geeft een regeling voor de pluraliteit
van schuldenaren, zowel voor wat betreft ieders rechtsverhouding tot de gezamenlij-
ke schuldeiser als voor de rechtsverhouding tussen de schuldenaren onderling.*"
Volgens de hoofdrcgel is ieder van beide schuldenaren jegens de schuldeiser voor
een gclijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit
dat ze voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn. Bij hoofdelijkheid heeft
de schuldeiser tegenovcr ieder recht op nakoming van het geheel, met dien verstän-
de dat betaling door de een (tevens) de anderen van hun schuld jegens de schuld-

3 « HR l<> januari 1933. \ 7 1933. 1757 nl. I-MM (/?oo<ttmren/W<ir/oj;n) en HR 3 januari 1936, AC/ 1936, 78 nl
EMM (A'oo/>mflrtj/fterfri//ium'c/tiging). Art. 1438 BW (oud) komt oorspronkelijk uil de Franse Code civil en
werd ook zo gcVnlerprclccrd. Zie Ledeboer (1927), p. 21; Bloembergen (1965), nr. 102; Mijnssen (1970), p.
2; Sinninghe Damste (1999), p. 52-53

519 Zie MR 3 januari 1936. A/J 1936. 78 nl. EMM (AToo/>nu)ni/Aedri{/ji\vrv«ii;in;); en o.a. Ledeboer (1927), p.
21. Asscr-Hartkamp 4-1, nr. 581/e .v . Bloembergen (196S), m. 6op p. 142 (met verwijzingen), Köster(197l).
p. 115, Bolt (I989M. p. 41. en Sinninghe Oamsic (1999), p. 51. Anders Knap (1925), p. 48e.v. die zieh eerder
legen de 'loch door niemand aangchangen' opvalting kecrde dat subrogatie skchts mogelijk zou zijn bij verbinte-
nissen uit dc/cll'dc oor/aak

5)0 lid/cll'de gokl voor mecrdere schuldenaren die onathankelijk van elkaar onrechrmatig schade hadden veroorzaakt.
Ook op die gevTillcn was art 1438 BW (oud) nict van toepassing. zie HR 30 oktobcr 1925. <Y7 1926. 157 (Sioom-
\«arrwon»K-An/>/>i>//-"rn»i.vcnc</«-n;);HR 17december I954.W 1955,68 (t an dVrG/A'. » n Z); HR 4 november
1955. A7 1956. I (/.«n./o/t <* /uinriuAirr /njurancr/Wm;g«i); Van Buchem-Spapens (1982), p 9

5JI BKwmbcrjjen (1965), nr. 104; Mijnssen (1970). p 2 en Van Boom (1999), p. 42. Bij de samenloop van de
vcrgocdingsplicht van de schadeveroorzaker en onvcrplichie betalingen van de schadedrager zouden de regels
van afdeling 6.1.2 RW dan wellicht analoog kunnen worden toegepast.

5J5 Daarovcr nadcr Sinninghe I>amste( 1999), p 13 en Van Boom(1999). Afdeling 6.1.2 BW vervangt het systeem
van art 1314-1339 HW (oud) en de daar aan gcliecrde jurisprudentie.
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Moo/ds/u* 4

:iser bevrijdt.*" Daarvan is volgens het tweede lid van art. 6:6 BW sprake. indien
le prestatie ondeelbaar is of als uit de wet. gewoonte of rechtshandeling voortvloeit
lat - in de woorden van art. 6:6 lid 2 BW - de Schuldenaren ten aanzien van een-
:elfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn. Ook voor de samenloop
an rechtsplichten die berusten op aa/tfprafe/j/'&Aeü/en die de wettelijke verplich-
ing beheizen tot het betalen van schadevergoeding bepaalt de wet anders dan ondcr
let oude recht dat sprake is van hoofdelijke verbondenheid uit de wet. Art. 6:102
}W geeft een regeling voor schuldenaren die elk aansprakelijk zijn voor dezelfde
chade en bepaalt, vanuit die (in beginsel) gelijkwaardigheid, dat de schade over
le schuldenaren wordt verdeeld met overeenkomstige toepassing van art. 6:101
)W, tenzij uit de wet of rechtshandeling een andere verdeling voortvloeit. Het
teoogt te voorkomen dat de benadeelde ieder van de schuldenaren moet aansprekcn
'oor een deel van zijn totale schade."* Beide zijn daaro/w ieder aansprakelijk
•oor het geheel. De interne regresregeling is hiervan het gevolg."'
ieldt de regeling van hoofdelijkheid en intern regres van art. 6:102 BW ook voor
;evallen van de soort waarvoor art. 90 WAO, art. 284 WvK en de hicrvoor bespro-
:en regresregelingen gelden? De regresrechten van particuliere en sociale schadedra-
jers berusten op het principe dat degene die volgens de regeis van het aansprakc-
lijkheidsrecht een verwijt kan worden gemaakt van het ontstaan van de schade,
deze schade - volledig - moet dragen. Zou men die met gewoon moeten aanmerken
als bijzondere uitwerkingen van de verdeelsleutel voor het interne regres van mede-
schuldenaren? Op zieh lijkt daar weinig op tegen, met dien verstände dat schadever-
zekeraars bij voorbeeld, of de ambtenarenwerkgever, voor de toepasselijkheid van
hun regresrecht niet steeds in die zin schuldenaar hoeven te zijn geweest van de
benadeelde dat hun betaling aan hem rechtens afdwingbaar was. Voor sociale
verzekeraars en de werkgevers van art. 6:107a BW geldt inderdaad dat als ze onver-
plicht (vrijwillig) aan de benadeelde hebben betaald, ze geen recht hebben op
regres, maar schadeverzekeraars worden daarentegen 66k gesubrogeerd voor schade
die ze onverplicht (uit 'coulance') hebben vergoed."*

De regresregeling voor medeschuldenaren (art. 6:6 e.v. BW en art. 6:102 BW)
veronderstelt echter dat Aeüte schuldenaren in hun verhouding tot de benadeelde
aansprakelijk zijn voor de schade."' De grondslag van de gehoudenheid van
ieder in zijn verhouding tot de benadeelde, en dus ook de gevolgen daarvan zijn
er min of meer gelijk te stellen. Het regresrecht heeft dan ten doel om tot een
verdeling te komen van de schade waarvoor beiden (hoofdelijk) aansprakelijk zijn.
Aangezien de schuldenaren a//e aansprakelijk zijn voor de schade kunnen zij voor

3)3 De term hoofdelijkheid is naar geldend recht een lynoniem voor hoordelijke verbondenheid, Buchem-Spapen»

(1982), p. 7.
'M f G 6, p 354
535 />C 6. p. 354.
5M M its de schadeuitkenng plaatsvond op basis van de verzekenngsovereenkomst; zie HR 7 januan 2000, A7 2000,

212 nt. MMM (/Vadona/e /veaVr/fln<W)*Wje/i</ //).
5» Vgl. Asser-Hartkamp 4-1. nr. 99.
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wat betreft hun draagplicht, ook in de verhouding van ieder tot de schuldeiser
(de benadeelde) worden gelijkgesteld (zie bijvoorbeeld art. 6:9 BW). Ook als de
aansprakelijkheid van A jegens X berust op art. 6:162 BW (schuldaansprakelijkheid)
en die van B jegens X op art. 185 WVW (kwalitatieve aansprakelijkheid van de
houder van het motorrijtuig), zijn beiden uiteindelijk draagplichtig en kan vervol-
gens op een meer verfijnd niveau (wie trof schuld en in hoeverre, hoe waren de
onderlinge afspraken tussen A en B, wie is verzekerd, enzovoort) de draagplicht
van ieder afzonderlijk worden vastgesteld. Maakteen werknemer een beroepsfout
waarvoor ook zijn werkgever aansprakelijk is (art. 6:170 BW/art. 6:76 BW), dan
geldt hetzelfde, zij het dat de verdeelsleutel voor hun interne draagplicht gefixeerd
is in het voordeel van de werknemer (zie lid 3). Beide treft dan immerseen verwijt
van de schade. Aan de ondcrhavige regresrechten ligt een scherper onderscheid
tussen dc samenlopende vergoedingsplichten ten grondslag. Ze berusten op het
pnncipe dat slechts een van beide schuldcnaren, de schadeveroorzaker, in diens
verhouding tot de benadeelde een verwijt treft van het ontstaan van de schade.
Dc ander (particuliere of sociale verzekeraar) nam slechts de gevolgen voor zijn
rekening.

Hicrmee is tevens gezegd dat in de onderhavige gevallen in beginsel geen sprake
kan zijn van hoofdelijke verbondenheid."" Buiten de regeling van art. 6:1U2~
BW vereist art. 6:7 BW voor hoofdelijke verbondenheid dat de schuldenaren dezelf-
de prestatie verschuldigd zijn ten aanzien van eenzelfde schuld."'' Zoals gezegd
is daarvan geen sprake; de vcrplichting tot uitkering van de onderhavige regresne-
mers is een geheel andere dan de op de schadeveroorzaker (aansprakelijke) rüstende
vergoedingsplicht/'"' De benadeelde kan dan ook niet de particuliere of sociale
verzekeraar dan wel de schadeveroorzaker aanspreken voor meer dan het deel
van de schade dat hij in zijn verhouding tot de benadeelde verschuldigd was te
vergoeden (waarbij betaling van de eerste bevrijdend werkt voor de laatste).

Van Boom verdedigt echter dat indien de benadeelde het keuzerecht toekomt om
ofwel zijn schadeverzekeraar ofwel de schadeveroorzaker (aansprakelijke) tot
schadeuitkenng of schadevergoeding aan te spreken, sprake is van hoofdehjkheid
tussen schadeverzekeraar en aansprakelijke in de zin van deze afdeling. De bena-
deelde kan dan immcrs twee personen tot dezelfde prestatie aanspreken en dat
nu, stelt Van Boom, volstaat reeds voor hoofdelijkheid in de zin van art. 6:6 lid

5.18 Art 6:7 e.v. BW jimcro art 6:102 BW Dai werd en word! ook aanvaard voor de regeling van mcdcaansprakelijk-
hcul oiKlcr hot ouele recht (art. 1438 BW oud). 7ie MR 19 januan 1933. iV/ 1933. 1757 nl EMM (tfoorfAwv-
;rn<7/<irrogA) en Mijnssen (1970). p. 2.

5J-» Art 6:7 lid 2 BW; /ie Asser-llartkamp 4-1. nr 99
MO In die Jin ook Rb /utphen 26 maart 1936. ,V7 1938, 443 (AW?ea./ffln rf«? Ä) [>al is ook de heersende leer

op dit punt, / ie Asser-I lartkamp 4-1. nr 99; doch /ie Van Boom (1999). p. 41. die erop wijst dat dil argument
door het /el('ständige karikier van elk van de verbintentssen btj hoofdelijkheid grotendeels aan betckems herft
ingeleverd.
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2 BW.*' Bij de zelfstandige regresbepalingen voor sociale verzekeraars, de over-
ieid en werkgevers gaat dat niet op, nu de aansprakelijke ook reeds zonder dat
ie sociale verzekeraar tot uitkering is overgegaan, ter hoogte van de aanspraken
jit sociale verzekenng jegens de benadeelde is bevrijd. Dat volgens het tweede
id de schuldenaren, net als onder het oude recht, aansprakelijk moeten zijn iwor
fe:e//<fe.sc/iw/</, acht Van Boom geen bezwaar. De speciale regeling van art. 6:102
3W steh dat laatste vereiste niet; hoofdelijkheid geldt volgens die regeling 66k
)ij volstrekt los van elkaar staande schulden. Het bijzondere van de regeling van
art. 6:102 BW is dat zelfs sprake is van deze hoofdelijkheid als de aansprakelijkheid
liet voortkomt uit dezelfde schuld."* Ook Bloembergen wijst reeds erop dat
let voor art. 6:102 BW niet relevant is dat op particuliere en sociale verzekeraars
,*n de schadeveroorzaker elk een andere, zelfstandige schuld rust. Daarom zou
let öök kunnen gelden voor deze gevallen van samenloop.'" Het punt is echter
lat de (primaire) verbintenis van schadeverzekeraars voortvloeit uit het verzeke-
ingscontract en niet - zoals art. 6:102 BW vraagt - uit wettelijke «amŷ ra/xV/'/Är/ic/V/.
Vrt. 6:102 BW maakt deel uit van afdeling 6.1.10 BWen voor de toepasselijkheid
/an die afdeling moet de verplichting tot schadevergoeding van de verzekeraar
•en niet-beoogd rechtsgevolg zijn, dat rechtstreeks berust op een wettelijke bepa-
ling.'«*

De regeling van art. 6:102 BW «ocA het meer algemene art. 6:6 lid 2 BW zijn
kortom bedoeld te gelden voor de - ongelijkwaardige - interne verhouding tussen
de regresnemer en de schadeveroorzaker. Art. 6:102 B W vraagt dat beide schulde-
naren voor de schade aart.v/?ra£e///£zijn en art. 6:6 lid 2 B W spreekt van 'dezelfde
schuld'. Het is dus vooral een technisch (wettelijk), en niet zozeer dogmatisch,
onderscheid dat maakt dat de regelingen niet toepasselijk zijn naast bepalingen
zoals art. 90 WAO en art. 284 WvK. Overeenkomstige toepassing van de regeling
van afdeling 6.1.2 BW zou het regresrecht mogelijk ook alleen maar verder latcn
reiken dan de omvang van de aanvankelijke aansprakelijkheid van de schuldenaar
jegens de benadeelde. Met name zouden krachtens art. 6:10 BW ook eventuele
bijkomende kosten (administratiekosten, over de uitkering afgedragen sociale
premies) kunnen worden verhaald. De regresnemer zou daarbij twee wegen kunnen
bewandelen, bij voorbeeld zieh ter zake van de hoofdvordenng beroepen op subro-
gatie en ter zake van de bijkomende kosten op het zelfstandige regresrecht van
art. 6:10 derde lid BW."' Het onverhaalbaar gebleken deel van een insolvente
aansprakelijke zou, krachtens art. 6:13 BW, over de eventuele mede-aansprakelijke

«i Van Boom (1999), p. 42; en Van Boom (2000a). p. 4.
M2 Zie PC 6. p. 99; en o.a. Sinninge Damste (1999), p. 30.
*3 Bloembergen (1965), nr. 100; Van Boom (1999), p. 42.
5*« Mijnssen (1970), p. 2-3; anders Bloembergen (1965), nt. 2 op p. 145 (beiden nog over de - gelijkiuidende -

ontwerpregeling voor art. 6:102 BW).
**' Vgl. Sinmnghe Damste (1999). p. 20.
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schuldenaren kunnen worden omgeslagen. De niet-toepasselijkheid van deze regels
laat overigens de mogelijkheid onverlet om ze analoog toe te passen.
De conclusie moet zijn, dat het voor het leggen van de draaglast bij de schadever-
oorzaker naar geldend recht om goede redenen verschil maakt of men uit hoofde
van een overeenkomst van schadeverzekering of uit medeaansprakelijkheid de
schade die door een fout van een derde is veroorzaakt voor zijn rekening neemt.
De wettelijke regrcsregelingen voorparticuliere en sociale verzekeraars, deover-
heid, werkgevers en de derden bedoeld in art. 6:107 BW gaan uit van de situatie
dat de regresnemer niet (mede) aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade.
Hij neemt uitsluitend de gevolgen voor zijn rekening. Daarin onderscheiden ze
zieh van de vraag in hoeverre mededaders, nadat een van hen de benadeelde heeft
vergoed, recht hebben op betaling van de anderen (het verdelen van de schade
naar rato van ieders bijdrage). Dit laatste is in het wettelijke systeem een verde-
lingsvraagstuk dat afhangt van ieders mate van bijdragen aan het ontstaan van
de schade in concreto, geen kwestie van /o^edeling in abstracto.'**

Particuliere of sociale verzekeraars, de overheid of reguliere werkgevers kunnen
in heel uitzonderlijke gevallen ook zelf verwijtbaar hebben bijgedragen aan het
ontstaan van juist <//e schade waarvoor de schuldenaar aansprakelijk is. In dat geval
is het dus /;/tV zo, dat hun aandeel in het geheel alleen eruit bestaat dat ze uit
hoofde van wettelijke of contractuele verplichtingen de schadelijkegevo/gen van
het ongeval voor hun rekening nemen maar kan hen tevens zelf een verwijt kan
worden gemaakt van de oorzaak van de schade. Die situatie kwam in het voor-
gaande al kort aan de orde. Als het verwijt zelfs voldoende grond oplevert voor
eigen, rechtstreekse aansprakelijkheid voor de betreffende schade kan van regres
krachtens de onderhavige regresbepalingen geen sprake zijn (zie hiervoor), en
zullen de betreffende instances aansprakelijkheid riskeren (met eventueel de moge-
lijkheid van intern regres op de medeaansprakelijke, krachtens art. 6:102 BW).
Weer anders is de situatie dat op particuliere of sociale verzekeraars, overheidsin-
stanties, werkgevers enzovoort pas in tweede instantie, als gevolg van de niet-nako-
ming van hun verplichtingen jegens het slachtoffer, aansprakelijkheid komt te rüsten
en ze uit dien hoofde zelf tot schadevergoeding gehouden zijn. Voor de </aardoor
ofi/.v/{Hic (vertragings- en/of gevolg)schade zou dan in theone op henzelf regres
mogelijk zijn door weer andere verzekeraars, bijvoorbeeld uit hoofde van art. 284
WvK of art. 90 WAO. Maar eerder zal het geval zieh kunnen voordoen dat de
uitkeringen waarvoor ze regres zoeken bij de schadeveroorzaker door hun eigen
toedoen (administratieve vertraging, onjuiste inschaling van de benadeelde, enzo-
voort) hoger zijn dan zonder hun toedoen het geval zou zijn geweest. Slechts onder

54ft Voor hoi regres van hoofdelijk verbunden schuldenaren is hel regres in mijn visie met name he! sequeel van
do wens tot bescherming van de schuldeiser legen insolvente van (een van) de schuldenaren Hij kan ieder
voor de gehcle schade aanspreken, betaling van de een bevrijdt de anderen en de beulende schuldenaar kan
de anderen aanspreken tol betaling van hun dcel
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bijzondere omstandigheden lean medeschuld van de regresnemer bij toepassing
van de regresregelingen een grond opleveren voor een beroep op eigen schuld
(door analoge toepassing van art. 6:101 BW).'*'

Verdedigd wordt soms wel, dat art. 284 WvK 66k geldt ten bchocve van de WA-verzekeraar;'**
Jat is met het vorengezegde niet onverenigbaar. Ook zij betalen strikt genomen niet uit hoofde van
lansprakelijkhcid voor hetontstaan van de schade. Art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW bhjven dan gewoon
jelden. Dat lijkt me in elk geval anders te moeten zijn voor WAM-verzekeraars. Het eigen recht dat
irt 6 lid 1 WAM verkeersslachtoffers geeft jegens de WAM-vcrzckeraar, crcccrt een hoofdclijk debiteur-
ichap voor de WAM-verzckcraar en de WAM-vcr/ekerdc. Als de WAM-vcr/ekeraar in dat gcval
verhaal zoekt op een mededader, anders dan degenc wiens schuld hij voldccd, dan geldt dunkt mij
(rechtstreeks) de regeling voor het interne rcgres van medcschuldcnarcn.''"

f 9.5 Cess/e en co«/rac/Mee/ regres

De wettelijke regresrechten geven een uitbreiding van de gevolgen van aansprakc-
lijkheid."" Ze belasten de schadeveroorzaker met een schuld die er anders niet
zou zijn geweest (zij het een schuld die niet groter is dan de aanspraak op schade-
vergoeding van de benadeelde zelf zou zijn geweest)."' Dat vraagt om een expli-
aete keuze van de wetgever. Tegen deze achtergrond lykt voor een extensieve
interpretatie of analoge toepassing van de wettelijke regresbepalingen (in bcginsel)
geen plaats. De wettelijke regresrechten worden beschouwd als regelingen met
een gesloten karakter. Wel heerst onduidelijkheid over de precieze 'impact' hiervan.
Omstreden is met name of regresnemers en niet-regresnemers buiten de wettelijke
regresregeling om con/rac/Me/e mogelijkheden tot verhaal toekomen.'"
Van de daarvoor beschikbare verhaalsconstructies lijkt cessie voor de praktijk het
meest relevant. Een overeenkomst tussen de benadeelde en de schadeverzekeraar
(bijvoorbeeld) is dan de titel voor de overdracht van het vordenngsrecht van de
eerste naar de laatste (zie art. 3:94 BW). Schadeverzekeraars maken hiervan wel
gebruik met de bedoeling dat ze nog voordat ze tot uitkering aan de benadeelde
zijn overgegaan, over diens vordenngsrecht kunnen beschikken.'" Naast cessie
kan worden gedacht aan de situatie waarin derden het door de schadeveroorzaker
aan de benadeelde verschuldigde bedrag voor of omwille van de schadeveroorzaker

**' Zie daarover paragraaf 8 5.
Ml Ook de "behoudens'-regel van an. 6:197 BW lid 2 subo lijkt te veronderstellen dat art. 284 WvK wel leveni

geldt voor WA-verzekeraars. Deze rcgel namelijk laal de beperkingen die de Tijdehjke regeling vemaalsrechten
aan regresnemers oplegt, vervolgens uitdmkkelijk met gelden voor ver/ckeraars van mededadere.

M« Voor verhaalsacties van de WAM-verzekeraar op eigen verzekenngsnemers, de aansprakehjkc /«If als verzekerde
(zoals bij schending van de polisvoorwaarden) geldt een apart verhaalsrecht (art. IS WAM).

5 » Hartlief & Tjittes (1999), p. 79; Van Boom (2000a), p. 14.
Mi Dat geldt met name in de sfeer van personenschade omdat daar alleen de calcgonetn slachtofferj die in de

inleiding als 'benadeelde' werden bestempeld recht hebben op schadevergoeding.
552 Zie hoofdstuk 9.
553 Wettelijke subrogatie kan namelijk pas pUatsvinden indien de betaling ook daadwerkelijk is vemcht, zie Fredericq

(1971). p 9 en voorts Van Boom (2000a). p 19 e.v.
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bctalen.""* Indien de schadeveroorzaker daarmee instemt laat art. 6:150 sub rf
BW hen onder bepaalde voorwaarden subrogeren in de vordering van de bena-
deelde. In dit laatste verband wordt ook wel gesproken van 'contractueel regres',
maar dit kan wat verwarrend zijn."* Voor een beroep op de wettelijke regresrech-
ten voor particuliere en sociale verzekeraars en werkgevers is juist nodig dat die
de schade uit eigen hoofde vergoeden, en «/e/ uit hoofde van de aansprakelijkheid
van de schadeveroorzaker (ter delging van diens schuld). De regeling van art. 6:150
BW gaat kortom uit van een principieel andere situatie en zal daarom verder blijven
rüsten.

4.9.6 Ff?r</en7»g<?n /of

De wettelijke regresregelingcn, en regresrechten in het algemeen, hebben geen
compensatiefunctie; regres is geen schadevergoeding."* Mogelijk is wel dat
het schadevoorval tevens voldoende grond oplevert voor rechtstreekse aansprakelijk-
heid van de schadeveroorzaker jegens de (particuliere of sociale) verzekeraar zelf.
Naar geldend recht is dat zoals gezegd nogal uitzonderlijk, schadeverzekeraars
en andere derden worden in beginsel niet mede door de jegens de benadeelde
gescnonuen norm öescnermu'. •"-" vvelYicnt zou een normaal', recntstreeiis Ohtegraai)
recht op schadevergoeding van, bijvoorbeeld, particuliere schade- en sommenver-
zekeraars, jegens de schadeveroorzaker op de enkele grond dat letsel is veroorzaakt
aan degene die bij hen verzekerd is, maatschappelijk ook op weinig draagvlak
kunnen rekenen."* Particuliere en sociale verzekeraars hebben juist het risico
van schadevoorvallen op zieh genomen, 66k het schaderisico bij onrechtmatige
daad. Dat ligt anders bij opzcttelijke benadeling van de particuliere of sociale
verzekeraar. Integrale schadevergoeding van de betrokken verzekeraar lijkt dan
op zijn plaats. Ook naar geldend recht is daarvoor ruimte."'

Mevrouw X Iceft samen met haar broer, de heer Y, die in financicle geldzorgen verkeert. Om die

reden bcsluit/ij.zoblijkl later uildc psychiatrische rapportage. door brandstichting de brandverzekcraar

van Y tc 'tillen'. De vcr/ckeraar doet nictsvcntiocdcnd uitkering aan Y. Zou de verzekeraar bevoegd

en in Staat zijn tol het instcllcn van con rcgrcsaelic jegens X (zie paragraaf 9.1.5.3), dan zou nodig

zijn ilat X vix>r de brundstichting /t'gtvi.v K aansprakclijk is. Bij samen/wering tusscn X en Y kan de

verzekeraar jegens X (.en Y) echter ook een normaal, rechtstreeks beroep docn op het aansprakelijkheids-

554 Vgl. P(7 (5. p. 559; Asscr-Hartkamp 4-1, nr. 587; »•WWn/rm.OTnrrrAf, art. 150 (Van Mierlo). aanl. 20; De Kok
(I9G5), p. 51 en Van Achtcrbcrg (1999), p. 41. Men vindt deze figuur ook in andere rechtsstelsels tcrug In
het Belgische recht sprvekt men \ an "convcntionele subrogatic' (subrogatic vanschade- ofsommen verzekeraars
krachtens ccn daartoe opgenomen clausule in de polisvoorwaarden). zie Kredericq (1971), p 9

555 Zekcr als men buitenlandse literatuur raadplecgt. zie bijvoorbceld Mitchell (1994), p. 173 e.v. waar met owirracrua/
n»6n>j{ij(i{Mi juist (hool'diakelijk) gefallen van cessie worden bcdoeld.

55» In die ?in ook annotator Bloembergen in/ake HR 4 maan 1977, A7 1978. 144 nt. ARB (Pft>vntotri<i//4W).
Overigens kan het regres voor de rcgresnemcr/ei'/WiMuitenurd wel de betekenis hebben van schadeloosstelling.

557 HR 24 januan I9.M), W 1930. 299 nt. KMM («mnrf«irA;m«), zie supra, paragraaf 4 9 2.
551 In het huulige systeem lijkt daanoor \hjwel geen plaats. zie paragraaf 4.9.
55» HctTclfdc gcldt \oor andere schadedragers dan schadeverzekeraars
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echt. De verzekeraar moct dan stellen, en zonodig bcwijzen, dat X 'willens en wetens' zijn bedrijf
teeft willen bcnadelen/"

Juist omdat een rechtstreekse aanspraak op schadevergoeding via het aansprakelijk-
ieidsrecht voor regresnemers veelal geen reele optie is, zo lijkt het, geldt de con-
rtructie van het regres.'*' Ook de beperkte rnogelijkheid tot het instellen van
jormale schadevorderingen voor verzekeraars en andere schadedragers roept \Tagen
»p omtrent de reikwijdte en de betekenis van de wettelijke regresbepalingen.'"
Zo is in de regresbepalingen zoals gezegd ///«/tai7e/"geregeld wie voor welke ver-
drekkingen recht heeft op regres en dat, bijvoorbeeld, behoudens opzet geen verhaal
nogelijk is op inwonende gezinsleden van de benadeelde/"' De wetgever zou
ie schadeveroorzaker natuurlijk ook uit hoofde van diens aansprakelijkheid jegens
ie benadeelde kunnen verplichten tot schadeloosstelling van particuliere en sociale
jerzekeraars. Dat is de constructie van het al genoemde vorderingsrccht bij ver-
plaatste schade, art. 6:107 BW.'** Dat geeft anderen dan het primaire slachtoffer
ten zelfstandig verhaalsrecht jegens de veroorzaker, maar heefl - anders dan de
wettelijke regresrechten - een compensatoir karakter. Van schade in de zin van
ut. 6:107 BW is bijvoorbeeld sprake indien de rekeningen van therapeutische
»ehandclingen niet op.naam komen van de benadeelde, zoals bij schadeverzekerin-
gen en het ziekenfonds veelal geldt, maar op naam van diens werkgever. De werk-
gever heeft dan ingevolge art. 6:107 BW recht op schadevergoeding, «/<?/ in zijn
hoedanigheid van schadedrager (waarbij hetgeen de werkgever aan de benadeelde
verschuldigd is tcrugbetaald moet worden), maar als benadeelde (waarbij zijn
feitelijke schade vergoed moet worden). Dogmatisch gezien is dan van regres geen
sprake. De betekenis van dit verschil tussen art. 6:107 BW en de wettelijke regres-
rechten is echter marginaal omdat het verhaalsrecht in beide gevallen beperkt is
tot de schade die eigenlijk thuishoort bij de primair benadeelde.
Ondanks dit marginale verschil met de struetuur van regresrechten heeft art. 6:107
BW een bijzondere status. Het is zoals nog zal worden gezien met opgenomen
in de Tijdelijke regeling verhaalsrechten (art. 6:197 BW) en kan ook gewoon
worden ingeroepen tegen collega's en de werkgever van het primaire slachtoffer.
Het uiteenlopende toepassingsbereik van deze regelingen kan de uiteenlopende

MO Vgl. HR 24 januari 1930. A7 1930, 299 nt. F.MM (fl
Ml Hei verband tussen regresrechten en hei beperkte en gcsloten sysleem van aansprakelijkheid pleegt als van/elftpre-
> > kendte worden aangenomen, zieo.m. Giltay Veth (1969). p. 211; Haardt (1970), p. 253; Mok(l977), p. 164,

Hammerstein (1994), p. 4; en Man lief & Van Maancn (1996). p. 125.
M2 De/ärio is het beroep op het aansprakelijkheidsrecht waarschijnlijk vooral van belang voor schade die loisUal

van of voorafgaat aan de schadeuitkering aan de benadeelde en voor adminiitraliekosten.
MJ De vraagofdeze door een normaal beroep op het aansprakelijkheidsrecht opzij kunnen worden geschoven komt

aan de orde in hoofdsluk 9. Dat gaat spccifiek over de grenzen van de wettelijke regresbepalingen.
M4 Art. 6:107 BW luidt: 'Indien jemand ten gevolge van een gebeunenis waarvoor een ander aansprakelijk is,

lichamelijk of geestelijk let sei oploop). is die ander (...) ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een
derde anders dan krachtens een verzekenng ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste,
zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen'.
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Wiewe/iyte re

verhaalspositie beter funderen. Art. 6:107 BW geldt hoofdzakelijk voor niet-profes-
sionele schadedragers zoals voorbijgangers, ouders en kinderen die kosten voor
het slachtoffer hebben gemaakt. Bij de regresrechten zijn het professionele 'deep
/?ocfc?/.v' die, veelal tegen premiebetaling, nsico dragen. Dat het zogenaamde werk-
geversverweer juist hen treft is zö nog wel uit te leggen: de schadedragers in de
zin van art. 6:107 BW staan dichter bij het slachtoffer en zijn financieel kwetsbaar-
der.

4.10 Conclusie

In het voorgaande zijn alle relevante regresbepalingen geintroduceerd en kort
besproken. Zoals werd gezien vertonen ze niet alleen verschillen met betrekking
tot hun constructie en wettelijke vindplaats, maar ook lopen de inhoud en uitleg
van de regresrechten uiteen. De regresbepalingen hebben geleid tot Wachten, zowel
vanuit praktijk als wctenschap. De bijzondere regelingen zouden niet goed op elkaar
zijn afgestemd en daardoor de afwikkeling van het regres belemmeren. In de litera-
tuur zijn daarom pogingen gedaan om tot een algemene, uniforme regresregeling
te komcn. Met name het tekstvoorstel van Van Boom vraagt in dit verband aan-
dacht, omcfat d'aarin een ai'gemene regei'ing worcft geformuieercf waarmee de oncfer-
havige regelingen lijkcn te kunnen worden ondervangen zonder dat dit tot een
substantive uitbreiding van het regres zou hoeven te leiden.
Na een korte bespreking daarvan werd nagegaan wat deze regresbepalingen ken-
merkt en waarin ze verschillen van het regresrecht van medeaansprakelijken, con-
tractueel regres, cessieen het recht op schadevergoeding. Als eerste kenmerk werd
genocmd dat sprake moet zijn van een gemeenschappelijke prestatie: de prestatie
die de regresnemer in zijn verhouding tot de benadeelde heeft betaald en waarvoor
hij regres zockt is dezelfde als de prestatie die de schadeveroorzaker in zijn verhou-
ding tot de benadeelde verschuldigd is en waarvan hij is bevrijd. Daarvan is sprake
indien de betalingen van de regresnemer aan de benadeelde de jrfreÄA/wg hadden
om schade te vergoeden die (al dan niet toevallig) tevens een schadepost is in
de zin van afdeling 6.1.10 BW. Betalingen die slechts/e/te/i/A: door de benadeelde
worden aangewend ter vermindering van zijn schade zonder dat ze daarvoor ook
bedoeld zijn vallen buiten het bereik van de onderhavige regresregeling.
Het tweede kenmerk van de wettelijke regresbepalingen dat werd besproken is
dat het ontstaan en de omvang van het regresrecht afhankelijk is van de verhouding
tussen de schadeveroorzaker en de benadeelde (en de regeis en normen van het
aansprakelijkheidsrecht die daarvoor gelden). Voor de onderhavige regresrechten
betekent dit dat de aansprakclijkheidsnormen worden toegepast alsof het de rechts-
verhouding van de schadeveroorzaker tot de benadeelde zelf betrof. Ze hebben
kortom een afgeleid karakter. In dit opzicht verschillen de regresbepalingen echter
niet van het verhaalsrecht krachtens cessie en niet wezenlijk van de verhaalsrechten
van art. 6:107 en 108 BW; ook die hebben een afgeleid karakter. In een korte
vergelijking werd gewezen op de onderlmge verhouding en verschillen met het
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rcgres. Ten derde kenmerkt de wettelijke regresbepalmgen dat de schadeveroorzaker
met meer verschuldigd is dan de omvang van zijn aansprakelijkheid jegens do
benadeelde zelf. Juistzijn aansprakelijkheid in die verhouding maakt dat binnen
de regresverhouding de uiteindelijke draagplicht met betrekking tot de schade ten
volledig op hem rust. Voor meer dan de omvang van zijn aansprakelijkheid is
jm» regres verschuldigd. Voor regres is geen plaats, dat is het vierdc kenmerk,
mdien de regresnemer, de loondoorbetalingsplichtige werkgever bijvoorbeeld, in
zijn verhouding tot de benadeelde ook zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van
de schade (alsmede dat hij niet namens often behoeve van de schadeveroorzaker
lan de benadeelde heeft betaald).'"
Gelet op deze vier kenmerken kan de term regresrecht worden gedcfinieerd als:

veroi/i/ems /o/ /erMgoe/a/mg /w.v.vtw Je aan.s/>rate/i/Ae
partiCM/iere o/soc/a/e .vc/iaJedragers <//<? a/u/enr Ja« MI/ o/o/mw/fe

va/i aanj/?ra/te///7r/ie/(/ sc/iat/e voor AM/I refe7H>jg At'ofte/» genome/i.

In de definitie is in het midden gelaten of de regresnemer jegens de benadeelde
verp/icA/ was de schade voor zijn rekening te nemen. Naar werd gezien is dat
niet in alle regresbepalingen een noodzakelijke voorwaarde voor het (kunncn)
nemen van regres. Het werkgeversregres voor het aan de benadeelde doorbetaalde
loon bijvoorbeeld (art. 6:107a BW) is beperkt tot de verplicht krachtens wet of
CAO door hen doorbetaalde bedragen. Bij regresbepalingen voor particuliere verze-
keraars geldt deze beperking sinds het arrest jVa/iona/e Afo/er/a«<fe/i/WoM</yf7iJ
// niet langer.'** Voorts past de opmerking dat de uitdrukking 'anders dan uit
of omwille van aansprakelijkheid' in de definitie alleen aangeeft dat de regresnemer
niet ook zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade, althans dat dit
oorspronkelijk niet de grond is geweest voor zijn betalingen aan de benadeelde.
Betaald kan onder meer zijn uit hoofde van een sociale of particuliere verzekering,
loondoorbetalingsverplichting, CAO enzovoort. De grondslag van zijn betaling
aan de benadeelde bepaalt welke regresregeling op hem van toepassing is.

MS Dit verklaafl da! de WAM-verzekeraar of de borg, die de schuld van de aansprakelrjke voor hurt rekening nemen,
mef onder de reikwijdte van de wetlelijke regresbepalingen vallen.

5« HR 7 januari 2000. At/ 2000. 212 nt. MMM (M»iono/e AMer/ofli/cn/Wourfjem/ //)-
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regrwrege/zngen

Gelet op het voorgaande zou een klein amendement passen op Van Boom's tekst-
voorstel voor een uniforme regresbepaling."' De regeling zou dan als volgt kun-
nen luiden:

op vv/e o*e verp//cn//«g /o/ .vc/iaoVvergoef/mg rus/ /« a*e zi/i va«
6. /. /Ö 5ff, wy'eg£fw.y ^erf/t?« re« oe/ope va« Je .sc/facte a"/e ze aaartoe Aere/a' o/

/erMgoe/a//«g.

M7 De vcufcrc finesses \an hd \tx>rstcl Uai ik hier rüsten; K gaan over (dccl)onderdelen van de wcttelijkc regresrege-
lingen itic in vie navolgetulc hiH l̂Ustukkcn venler aan de orde zullen komen. Waar relevant worth daarbij levens
ingeyaan op de mogelijkheden tot uniformehng.
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V Wordingsgeschiedenis

ZV ra:nr.spo//7/eAe te/e^en« va/? nef regres von /wr/cu/i en» en .voc/cr/e
iy om5/re(/en. Afa fle /nvoenng van rfe eery/e u'eWe/j/te regresrecn/en /n on.v
Aee/? /ange /zya'a'e opvatt/nggeneeryf, </a/ ne/ regret woe/ voontomen a*a/ </e .vc/ia-

aa/w onKpn'ngr. A/e</e </oor /i^/ ff/i-wrzevtm/ ri/n \w/; .v
rv ne/ aa/u/7ra/:e'///^e'/Vivretn/ .v/eedLv wtfr een zaaA' gewwrr/en «in

//v»7e/7en. /4/5 gevo/g a"aarvan « op a"e regresrecn/en van par//cM//ere en soc/a/e
verze^eraar^ in /oeneme;/a'e ware Ar/7/eJt gaan W/'nAen. A/aar /oen /n rfe /oo/» van
deyaren /acnn'g van a"e /vv/n//g.v/e eeww n/et/we /nÄro/n.v/en/>ron/»e/; /n /̂e .vw/a/e
leÄerne/Wnioei/en wordenaangeAoora". werJAe/ aa/»/a/regre.srec/j/en/ot7j iveer
srer̂ : M/7ge/>re/a'. Daarvoor H'era*een nieww argwnien/ aangevoeraV rfe itoj/en van
5cna</everaor^Äen</ gearag moe/en zovee/ moge///7t wora"en ge/egd* waar ze worsen

5.1 Regresrecht van particulicre schadevcrzekeraars

5././ i4cn/ergrono"/n voge/v/wcnr

Het systeem van aansprakelijkheid en regres, zoals dat in het vorige hoofdstuk
werd beschreven, is sinds de vroegste invoering ervan in 1838 in essentie weinig
veranderd. Uiteraard moeten de eigen middelen van de benadeclde om tot vergoe-
ding te komen aanvankelijk veel beperkter zijn geweest. Na de opkomst van dc
stoommachine en de daaruit voortvloeiende industrialisering zijn particuliere onge-
vallenverzekeringen ontstaan; in meer uitzonderlijke gevallen was de benadeelde
als werknemer verzekerd of had hij aanspraak op een uitkering van het bedrijf
waarbij hij werkzaam was."* Maar tot halverwege de jaren vijftig van de vorige
eeuw, de naoorlogse periode, waren slachtoffers en hun nabestaanden toch hoofdza-
kelijk aangewezen op de steun binnen de eigen sociale knng of van chantatieve
instellingen.'*' Daamaast bood het aansprakelijkheidsrecht degene die zieh crop
kon beroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van volledige schadevergoeding.
Derden met schade, zoals verzekeraars en werkgevers, hadden voor de door hen

5*« Schuurmans Stekhoven (1938); Schwinen (1991); Jaspenea (2001), p. 226c.v. (Van Oonchol & Boo«).
5*9 Commissie Molt2er (I960); Venwr (1970), p. 82
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betaalde bedragen vrijwel geen wettelijke gronden tot verhaal."" Wei schijnt
in bepaalde kringen een zekere usance van verhaalsacties jegens de schadeveroorza-
ker te zijn ontstaan."'
Het eerste regresrecht is ingevoerd in 1838, gelijktijdig met de invoering van het
BW. In het verzekeringsrecht werd bepaald dat verzekeraars die krachtens de
verzekeringsovereenkomst betaling hadden gedaan aan de verzekerde, in diens
vordering tot schadevergoeding werden gesubrogeerd, de voorloper van het huidige
art. 284 WvK.

Dc dircclc aanlciding voor ccn rcgcling van die strckking is onduidclijk. De construetie van subrogalie

bestond al langer, maar als grondslag voor hel rcgres van de schadeverzekeraar van de bcnadeelde

jegens de schadeveroor/aker schijnt zij in het Oud-Hollandse recht of eerder geen gemeengoed te

/ijn gewcest " ' Ovcrigcns wijst Zwalvc wcl op ecn plaats in de middeleeuwse glosscn waarbij in

dc Digcstcn ccn aanwij/ing wordt gevonden dat hen ccn ze^s/a/u/Zge vordering ml onrechtmatigc daad

mocst toekomen legen de schadeveroorzaker."'

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 284 WvK wordt niet duidelijk wat
precies is beoogd met deze rcgeling."' In de literatuur is daarover gespeculeerd.
Met name in de oudc handelsrechtclijke literatuur klinkt de visie dat subrogatie
dubbele vcrgocding bji de verzekerde .mostf vQp.r.kp.me.ri,"' Zsmrtf/ jüvh'S^a'.ir
zou het aansprakelijkheidsrecht de mogelijkheid bieden tot het verkrijgen van
schadevergoeding «uav/ de aanspraak uit verzekering, hetgeen haaks stond op het
ver/.ekeringsrechtelijke principe dat de verzekeringsovereenkomst de verzekerde
niet in ccn financieel gunstigere situatie moest brengen. De aan subrogatie inherente
rechtsovcrgang kon dcze samcnloop van aanspraken voorkomen.'De heerschende
opvatting is', stelt Van Asch van Wijck in 1895,"" 'dat art. 284 WvK waakt
voor het indcmnitcitsbeginsel der verzekering, dat zonder deze bepaling de verzeke-
ring zou ontaarden in spel en weddingschap.' De gedachte was deze, dat het verze-
kerde risico voor schadeverzekeraars zonder subrogatie zwaarder zou zijn dan
de werkelijke schade van de benadeelde omdat de benadeelde nog een vordering
tot schadevergoeding jegens de schadeveroorzaker in zijn vermögen had (waarmee

370 Vgl. Rb. Rotterdam 20 maart 1930, W 1930, 12180. p. 6 (Kan £«i/Jk/8an<j), waann de schadeveroorzaker niet
vcrplicht is de kosten die door dc (icmccntclijke Dienst voor Maatschappclijk Hulpbctoon zijn gemaakt tc
vergoeden nu de Dienst ccn rechtstrceks vorderingsrecht niet toekoml

571 I edebocr (1927), p. 46 stelt dat verhaalsacties reeds voorkwamen bij de oude gilden en in bijzondere takken
van ventckenng.

57J Zo blykt bij /waive 099-'). p. 141.
57J Zwalve (1993). p. 140.
574 Vooiduin IX. p. 119; Asch van Wijck (1895), p 17; Mijnssen (1970). p. 8; en Van Bameveld (1984). p. 57.

liven daarvoor. bij de wet van 11 juni 1874 is in Belgie de regeling voor subrogatie van schadeverzekenan
ingevocnl De/c vindt/ijnoorsprong indenxhtspraak. 7ieFredcricq (1971). p. 7 (met vcrdere vcrwi^ingen);
zie voorts Van Doom (I99h) en dc/elfde (2000<i), p. 6

J7J LoetT (1891). p. 153; Van As».h van Wijck (1895). p. 14; andere l.edcboer (1927). p. 33; en mter recent Mijnssen
(1970). p S. Mulder (1988). p 1, en Kremer (1988). p. 66. Zie voorts vanuil het aansprakelijkheidsrecht Asser-
llartkamp 4-1. nr. 576; Van Doom (1996). p. 96 (met uhvoenge verwijzingen). Van Boom (2000a), p. 7.

576 Van Asch van Wijck (189S), p. 14
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bij het afsluiten van de verzekenng geen rekening was gehouden). De strekking
van art. 246 WvK verbood, en verbiedt, echter 'meer ten laste van de verzekeraar
te brengen dan de verzekerde onverzekerd zoude kunnen lijden' (nt'/no/rfuyperia*-
//). '" Bevoordeling van de benadeelde in zijn hoedanigheid van verzekerde moest
worden voorkomen, daänn lag dan de functie van de rechtsovergang. Voor deze
opvatting werd ook wel aangehaakt bij het Franse recht, waarin het risico van
dubbele vergoeding van de benadeelde een centrale rol innam."* Een derivatief
verhaalsrecht voor schadeverzekeraars ontbrak in het Franse recht namelijk lange
tijd, een regeling als ons art. 284 WvK is daar pas in 1930 ingevocrd. Tot die
tijd moesten verzekeraars zieh behelpen met cessie en eventueel een normale vorde-
ring uit onrechtmatige daad. Wellicht, maar dit terzijde, is de discussie over de
ratio van het recht van subrogatie daarmee ten onzent wat op een dwaalspoor beland
(en is men de ratio van de construetie te zeer met de ratio van het verhaalsrecht
gaan vereenzelvigen)."'

Een jaar na invoenng van het recht van subrogatie in het Franse recht kwam ook
de Hoge Raad, in het bekende arrest S/Joonveg De Wwit, tot het oordeel dat de
subrogatie van schadeverzekeraars dubbele vergoeding van de benadeelde moest
voorkomen."" Dit arrest heeft betrekking op de vraag of 66k ongevallenver/eke-
raars die uitkeren onafhankelijk van de geleden schade dienden te worden gesubro-
geerd."' De Hoge Raad oordeelde dat dit niet zo was en motiveerde dat met
de Stelling dat art. 284 WvK moest voorkomen dat de verzekerde dubbele vergoe-
ding zou ontvangen. Nu het bij ongevallenverzekeringen niet uitmaakt dat de verze-
kerde buiten de verzekenngssom nog vergoeding ontvangt van de aansprakelijke,
was art. 284 WvK dan dus niet van toepassing. In het arrest /koo/wmim/5e^n$sver-
ee/i/g/wg in 1936 oordeelde de raad in vergelijkbare zin, ditmaal met betrekking
tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering voortvloeiend uit een (sociale) ongeval-
lenverzekenng."" De benadeeldebehoorde naast de uitkenng uit sommenverzeke-
ring zijn recht op schadevergoeding te behouden, dat stond voorop, en dus dienden
particuliere sommenverzekeraars niet te worden gesubrogeerd. Ietwat curieus werd
deze uitleg van art. 284 WvK (het voorkomen van dubbele vergoeding van de
verzekerde), toen in 1941 door de Hoge Raad werd beslistdat subrogatie, anders
dan thans het geval is, alleen gold bij betalingen die de verzekeraar aan de bena-

577 Asch van Wijck (1895), p. 15; Udebocr (1927), p. 16.
57« Zic daarover o.a. Ledeboer (1927). p 29, Fleming (1978), p. 250 en Zwalve (1993). p. 142 e.v.
57» Zie bijvoorbeeld Ledeboer (1927), p. 33 en 43.
5«0 HR 31 december 1931, M/ 1932. 419 nt. EMM (5poonvegon£<'wj//Oe Ki/ii).
5«i Zie voor de casus paragraaf 7.3.
»2 HR3januari 1936,\7l936,78m. EMM(>:oopffu/u/fi«</n//hvrcMigm«),zieookHR28apnl I989.M/1990,

703 nt. JCS (7b//«i<iar/'0u<u/ejvrrcirAfrv/tgjafU/<>/()
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deelde ve/-.vc//w/d/g*/ was te doen uit hoofde van de verzekering."' Uitkeringen
uit schadeverzekering die o/iverschuldigd naar aanleiding van het schadevoorval
waren gedaan, zou de benadeelde dan kennelijk wel kunnen cumuleren met zijn
recht op schadevergoeding van de aansprakelijke.

5.7.2

De opvatting dat de subrogatie dubbele vergoeding van de benadeelde moet voorko-
men wordt inmiddels vrij algemcen verworpen. OoArzortder art. 284 WvK komen
uitkeringen uit schadeverzekeringen in mindering op het bedrag van de schade-
vergoeding dat de schadeveroorzaker verschuldigd is."* De schadeveroorzaker
is in zoverre jegens de benadeelde bevrijd; dat heeft met regres niks te maken,
maar volgt uit bijzondere regels van schadevergoedingsrecht."' In het arrest
inzake M///«wu/t?M?</£77art</e/i/Jf'bi«/.ye/i<///kiest ook de Hoge Raad als uitgangs-
punt dat art. 284 WvK moet voorkomen dat de schadeveroorzaker definitief wordt
bevrijd."'' Het arrest gaat over de vraag of verzekeraars ook bij onverplichte
schadcuitkeringen recht hebben op regres. De raad noemt vrijwaring van de schade-
veroorzaker in dat verband onwenselijk."' Het is kortom me/ het gevolg van
de subrogatie, laat staan het rfoe/ dat dubbele vergoeding van de benadeelde wordt
voorkomen. Zij zorgt er alleen voor dat de uiteindelijke draagplicht rust bij de
schadeveroorzaker."" , > . \ >;.,

3 » IIR lUjanuori I94I, ,VJ 194I. 824 nt I MM (APW//jvvrpr)o/) InmnWclsgcldt art 284 WvK ook voor onvaplichl
bcuakk schiKtcuiikcrinKcn. aldvis I IK 7 januan 2000. ,V7 2000. 2I2 m. MMM (.VaHo/w/f ,V«yeWnndCTtWbud[sfn^

//)
)»4 Dorhout Mces (I9J5); Van Boeschoicn (I9S0). p. 6I4. Boll (1989a). p. 33 en 217; Boll (I989M. p 42 e.v.;

Van Boom (2(XKVi). p 14. Zic, daarover uitvoerig. hoofdsluk 3
5»J Zie parayraal' 2.4 I. DOCK hd pnKcs van schadcbcgrnting c.q voorjeclstoereicning in hel aansprakelijkheidsrechl

(voor grvallcn »aarin ilc bctvutecUlc zieh cerst lot /ijn eigen vemkeraar hceft gewend) en het verzekenngsrcchtc-
lijkc indcmnitcilsbcginscl (als de benadeelde zieh juisl ecrst tot dc schadeveroorzaker heeft gewend) heeft de
hcnadcclde. ongcacht wie hij aansprcckt. maar eenmaal recht op vergoeding

5»o IIR 7 januari 2WX), A7 2(XX). 212 nl MMM (A'aliomWr A'frffr/flndenHoudjf/n/ //)
517 l)e lloge Raad wijst hier medeophet wetsontwerp van subrogatie voor komend recht. Volgensart 7 17.2 25

B\V is met langer relevant ol"de uilkcnng ter zake waarvan subrogatie plaatsvindt verplichl of onveiplicht is
betaald

!*« / ie Van IVxw\&Slorm( 1995). p̂  149-161 Enig57ins anders Asscr-Hankamp 4-1. nr 446 waar hel in aanmerkmg
ncnien van recils gecompenscrrdc «hade »x>n.lt ondcrgebracht bij de regeling van voordeelstoerekening (art.
6: UK) HWl. en dc liKrekening van sch»icvcr/ekenngen een ge\olg wordt genoemd van art 284 WvK ("Ten-

•'••'• gcvolgc van de subrogalie komt men hier aan het problecm van dc voordeelverrekcnmg nici toe'). In die zin
• ook Sinmnghc Damslc (1999), p. 23.
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5.2 Eerste invoering van zelfstandige regresrcchten

5.2./ De (We> O/igeva//enMrt 790/ t

Niet lang na de invoering van de regresregeling van schadeverzekeraars werd de
eerste sociale verzekeringswet in ons land ingevoerd, de Ongevallenwet 1901.
Deze wet gaf het (semi-)publiekrechtelijke orgaan dat bclast was met de uitvoering
iaarvan, de Sociale Verzekenngsbank, ook een regresrecht voor de aan de bena-
deelde uitgekeerde bedragen. Voor de vergoeding van personenschade luidde deze
ontwikkeling het begin in van een belangnjke kentenng; door de opkomst van
de industnalisatie was het veroorzaken van schade een maatschappelijk probleem
geworden."'' Naar aanleiding van zijn rechtssociologisch onderzock legt Schwit-
ters uit dat: •*

[ijcngcvolge van het industrialisenngsproccs cn politieke veranderingen, (...) mensen in grcHcrc netwer-
« n van onderlinge onafhankclijkhcid [werden] opgenomen waardoor de noden van arbeidcrs die cens
illeen maar gevolgen hadden gehad voor de mensen in hun nabije omgeving gcvolgcn kregen voor
jevestigden die voorheen niel rechtstreeks bij het slachlofTcr van ongcvallcn waren belrokkcn. Zo
*crd een belangrijke stap in de nchting van een ongevallenwet gedaan, toen men de schade van cen
ongeva'l ging ervaren äls'xapiiiui'ivcr'iies waaräoor öc generic samcn'ievirig 'ocnuäcc'iö werü.'""

Het liberale kabinet Pierson (1897-1901) zorgde met de (oude) Ongevallenwet
1901 voor een verplichte werknemersverzekering die het nsico van bedrijfsonge-
vallen opving van werknemers in grote bedrijven. Werknemers die onder een
bepaalde dagloongrens vielen, hadden bij invalidite;t recht op - levenslange -
doorbetaling van een beperkt percentage van hun loon en de vergoeding van ziekte-
kosten. Nabestaanden ontvingen eveneens een deel van het loon en een vergoeding
voor de begrafeniskosten. De vergoeding van de Ongevallenwet ging in zekere
zin verder dan het aansprakelijkheidsrecht (dat destijds bijvoorbeeld voor de begra-
feniskosten nog geen recht bood op schadevergoeding). Eventuele resterende schade
kon de benadeelde nog op de schadeveroorzaker zien te verhalen. In Duitsland
en andere ons omringende landen zijn de contouren van dit regime thans nog terug
te vinden.

De wet van 1901 gaf, volgensde toelichting,"' toepassing aan een 'publiekrech-
telijk beginsel dat gemene gevaren zoveel mogelijk gemeenschappelijk moesten
worden gekeerd en gemene lasten zoveel mogelijk gemeenschappelijk gedragen'.
Maar in feite berustte de wet op een politiek compromis met de werkgevers: die
waren - volledig - met de premies belast en daartegenover vrijwel volledig van

31« Het nsico van arbeidsongcvallen; zie Van Bameveld (1984), p. 66; Bier (1988), p. 11; zie vooru Schwitten
(1991).

s«o Schwrtters (1991), p. 2.
Ml TK 1897-98. 182. p. 26 en zie 1898-99. Bijlagen !.
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het risico van aansprakelijkheid bevrijd.*" Grote bedrijven konden ook toestem-
ming krijgen om zelf het financiele risico van de Bank over te nemen of dit op
hun beurt overdragen aan een verzekerings- of waarborgmaatschappij (niet recht-
streeks als risicodrager en uitvoerder, maar als herverzekeraar van de Bank). De
vrijwaring van aansprakelijkheid gold uiteraard ook dan.'" Dit moest voor pre-
miebetalende werkgevers, in de woorden van minister Cort van der Linden, een
'bis in idem' voorkomen en een einde maken aan 'de onaangename hatelijke pro-
cessen tusschen workman en werkgever'."* Wei werd de hoogte van de werkge-
verspremies gerelateerd aan hun individuele bedrijfsrisico en bleef aansprakelijkheid
in stand voor schade boven de loongrens alsmede voor bij voorbeeld dood of zwaar
letsel door schuld. De aansprakelijkheid van derden gold onverminderd,"* met
name doordat de Sociale Verzekeringsbank, net als particuliere schadeverzekeraars,
recht had op subrogatie.

De wenselijkheid van deze constructie was echter omstreden. Het werd als onbillijk
ervaren dat werknemers, maar /i/etf ook hun werkgever bloot stonden aan regres
(in de praktijk overigens schijnt het regres op collega-werknemers vrij uitzonderlijk
te zijn gewcest).'"' Misschien kan deze kritiek mede het aanvankelijke achterwege
blijven van een regresbepaling in de eerstvolgende sociale wetgeving verklaren,
Je neten m«iff(oude>Z^f«f»irterr /maWlrtCTteHrt i'9i'J, cteOrn'ogszeeongevaiVen-
wet en dc Zeeongevallenwet 1919 en de Invaliditeitswet 1919."'

5.2.2 t//7/>re/</m# «aar anrfere soc/a/tr we/gevmg

Een ingrijpende wetswijziging in 1921 was het begin van een trend tot uitbreiding
van het regrcsrecht voor sociale verzekeraars. De(oude) Ongevallenwet 1921 gaf
een uitbreiding van het regres naar grote werkgevers, zoalsde Nederlandse Spoor-
wegen die het verzekerde risico zelf droegen, en naar herverzekeraars."* Boven-
dien veranderde het subrogatoire karakter van het verhaalsrecht. Het werd een

5»! In die zin ook A-<i Minkenhof bij HR 25 november 1966. AW 1%7, 259 (fforwntomjrAe
en Clausing (1964), p 408.

5«3 De vnjwanng gold /owcl voor dc bijzondcrc werkgeversaansprakelijkhcid van art. 1638* BW (oud) alsook
voor de aansprakelijkheid ingevolge an 1401 BW (oud). HR 8 januan I960. ,V/ I960. 127 m. LEHR (ftwWfri
z«aiiii«piffj/ZWfV/jf<>it), bevestigd in HR 19 lebruari 1999. AÜ 1999, 428 nt. ARB (LoA/a/i/A/A/fl).

59« TK 1898-99, BIJ lagen I, p. 9 en 40; en daarover Schwmers (1991), p. 4; HR 8 januan I960. W I960, 127
nt. l.EHR (Drni/df r i /4<ninrmfrs/Zn>i<tf>f rgrn). conclusie A-G Langemeijer op p. 346; en HR 19 februan 1999.
At/ 1999. 428 nl ARB (.4M<-//aA /^»A/a/i/A/W»)

5«5 Bool & IV Waal (1991), p 174. J* • • S ' -
3«» Schoordijk (1967), p 344
5*7 Bij de /ceongevallcnvrct lag hel ongevalsrisico van de bemanning primair bij de reder, die zieh (er verzekering

van dere verplichlingen veelal kon aansluiten bij de door de Nederlandse rederijen opgerichie Vereenigmg
Zecrisico. liaarovcr Huge (1935). p 123

5«ll Art 95: 'IVycnr. die gctxuKWi is tot vcryooling der schade, door den vnvekente ofdicns nagclaten bctrekkingen
tengevolge van hcl ongeval geleiten, is \ mir het bedrag der scnadevergocding krachtens deze wet uitbctaald.
aansprakelijk jegens degenen, tc »icr laste dat bedrag koml. Het is niet de bedoeling dat het regresrecht van
net zelfstandige karakter uilbreidmg ondergaal'. zie TK 1918-19, 469. nr. 3 (MvT), in die rin ook HR 5 december
1929. N./ 1930. 1055 nt EMM (
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»lfstandig recht, los van de eventuele vordering van de werknemer. In 1922 werd
een vrijwel gelijkluidende regeling opgenomen in de Land- en Tuinbouwongevallen-
w e t l 9 2 2 . ' " v • • „ - - - , . - , , . < . * - • . .,.,.

De aanleidingdaarvan is onduidelijk. Wcllicht hing de uitbreiding samen met dc sociaal-cconomischc
nalaise in de agrarische sector in deze jaren. Het land, bestuurd door het ecrstc kabinet Ruys de Bccren-
trouck (ARP/Katholieken/CHU), en de agrarische sector in het bij/onder, kamptcn met ecu flinke
trrugslag vandecconomischeexpansicnadeoorlog. De Land- enTuinbouwongcvallcnwct wasbcdocld
kr ondcrsteuning van die sector, de agrarische bednjven.

Kort daarop werd de Ziektewet herzien en werd bij die gelegenheid alsnog een
rcgresrecht ingevoerd. De Ziektewet gaf recht op loonsvervangende uitkeringcn
bij ongevallen die buiten dienstverband waren ontstaan. zoals in het wegverkeer.
Verwacht werd dan ook dat dit de Organen die met de uitvoering van de Ziektewet
waren belast in een groot aantal gcvallen de mogelijkheid zou bieden het zickcngcld
op de veroorzaker te verhalen."" <
De eerstvolgende relevante sociale regeling was het (later weer vervallen) Zieken-
fondsbesluit uit 1941. Dat voorzag zelf niet in een regresbepaling, maar liet wel
de mogelijkheid open dat het recht van subrogatie van schadeverzekeraars daarop
van toepassing werd verklaard."" De Hoge Raad heeft aanvankelijk dan ook
uitdrukkelijk in die zin geoordeeld. Voor de Algemene weduwen- en wezenwet,
de voorloper van de sinds 1996 geldende Algemene nabestaandenwet, is uitdruk-
kelijk afgezien van het opnemen van een regresbepaling. De wetgever kwam tot
de conclusie dat het karakter van deze wet een regresrecht ongewenst maakte.*^

5.2.5 tfr/rtdfc

Door een paar omstreden beslissingen in de rechtspraak in de jaren vijftig en zestig
was het regTesrecht van de Ongevallenwet intussen opnieuw in opspraak geraakt.
Zo besl iste het Amsterdamse hof in 1954 dat indien de om vang van aansprakel ijk-
heid van de schadeveroorzaker beperkt was, bijvoorbeeld omdat sprake was van
eigen schuld van de benadeelde, de vordering van de Bank voorrang had boven
de vordering van de benadeelde."" Daarmee ontstond het risico dat de benadeelde
door toedoen van de Bank met het onverzekerde deel van zijn schade bleef zitten.

sw Hage (1935). p. 145. . . . . , v
wo Hage (1935). p. 145. . „ . ' , , . , •. . . . . ' ' . . . . . : . .
MI HR 13 maan 1959. A£/ 1962. 339 (Zie*en/o«&»og£in/fl); vgl. de Concliaie van A-G Ten Kite bij HR 7 novem-

ber 1975, At/ 1976.332 nl. ARB (Zfefen/omfc/A/afio/ui/r AtofeWWni); en Van Bameveld (1984), p 459. De
bedrijfsverenigingcn werden blijkens HR 3 januan 1936, AC/ 1936, 78 nl. EMM (Afaap»u'U^Ba/n//hene0i/gi/rg)
» i « 66k gesubrogeerd omdal de Zieklewel geen zuiver indemnitair karakter heeft (maar met een kritische noot
van Meijers). In HR 24 januari 1964. /Vi 1964,465 nt. GJS (/ta/n//iveremgmg///eiu/n£fe/i) molivecn de raad
het zo, dat uitkenngen krachlcns de Ziektewet nict worden venicht uit hoofde van een verzekeringsovcrecnkoirat.

<02 In de literaluur is daaraan vrijwel geen aandacht besteed, uilzondering is Van Aalst (1970), p. 758. Inmiddelt,
bij de invoenng van de Algemene nabestaandenwet, is wel gekozen voor het opnemen van een regresrecht.

•ej Hof Amsterdam 8 december 1954, Ay 1955. 406 ( & W win /</*e«i/.Spmig/<rr)
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Ook het arrest van de Hoge Raad inzake £em<? /?o//m/amsc/ie/K«.ser uit 1961
heeft tot zware kritiek geleid in de literatuur, met name bij Van der Veen.***
Volgens dit arrest had de Sociale Verzekeringsbank, ook als in werkelijkheid maar
een deel van de uitkeringen verschuldigd was omdat de rest ingevolge de Algemene
weduwen- en wezenwet werd vergoed, onverminderd recht op regres voor het
voile bedrag van de uitkering.
In hctzclfde jaar, 1961, publiceerde dezelfde Van der Veen, niet toevallig neem
ik aan in de Keretvi/gJe Kerze£en//g.y/?er.s,zijn kritische conclusiesnaar aanleiding
van ecn Studie naar het regresvolume en het verhaalsbeleid van de Sociale Verzeke-
ringsbank in eerderc jarcn. Daaruit kan worden opgemaakt dat het regres voor
dc Bank een vaste (en met de uitkeringenlast stijgende) opbrengstenpost was gewor-
den. Het bracht voor de Sociale Verzekeringsbank in 1958 ruim 730 000 gulden
op. Van der Veen benadrukte de geringe betekenis hiervan in verhouding tot het
totaal van de uitgekcerde bedragen (in 1958 omstreeks 75 miljoen gulden).**'
De opbrengsten waren op het totaal van de uitkeringen namelijk zeer gering, zelfs
minder dan 1%.'''"' Verder liet Van der Veen zien dat de uitvoeringskosten in
verhouding tot de regresopbrengsten vrij hoog waren.
Een derdc punt van onvrede bleef de blootstelling van (collega)-werknemers aan
ihrx'iXJjjrcsr ^airoüiSlmii; itrwiji' \veni^vf/y uimraan siecrhi; i\oog uiiionukrrijü öiboi'
stünden.*""' In een bekend vonnis uit 1965, kort voor de vervallenverklanng van
de Ongevallenwetten, werd de mogelijkheid daartoe zelfs uitdrukkelijk verwor-
pen.*""

Ambtenaren vielen in deze jaren onder geen van de genoemde sociale wetten,
wcl voorzagen een aantal bijzondcre rechtspositionele ambtenarenreglementen
in uitkeringen en voorzieningen. Met uitzondering van de uitkeringen voor nood-
wachters (waarvoor bij wetswijzigmg in het jaar 1960 in een wettelijk regresrecht
is voorzien) ontbrak het de overheid als werkgever net als 'gewone' werkgevers
aan een wettelijk regresrecht.*** Door de restrictive uitleg van art. 1406 en 1407
BW (oud) leek ook een rechtstreeks beroep op het aansprakelijkheidsrecht voor

NM MR 2.1 juni 1961. AW1 % 1. 397 ( £ r o w Äowrc/aiturtoWutr); Van der Veen (1961), p. 931; Stagter (1963);
liiltay Velh (1969). en /ic ook Vcrwer (1970). p 89.

»OJ Van de 7000 gc\ alien waarin dc Hank jaarlijks overwoog leidden cr omslrceks 350 lot regres (en in ongeveer
7 gcvallcn werd erover geprocedcerd), zie de tabellen bij Van der Veen (1961). p. 1.

oo« Giltay Velh (1969). p. 239; Koster (1971), p 133 sielt ovengens dal het percenuge van de regresopbrengsten
op de totale uilkenngcnlast in de navolgcndc jaren (1958-1967) belangrijk veel hoger heeft gelegen. Zie over
het belang van dc/c infnmulic als argument voor of legen regres infra, paragraaf 5.5.7.

»oi Het regres op werkgevers komt - in de wvx>i\len van de Bank • maar 'zo sporadisch voor dat het te verwaarlozcn
is'; aldus »^ecrgegeven bij Van der Veen (1961). p. 1.

«01 Rb. Amsterdam 19 Oktober 1965. M/ 1966, 300 (Crn/ni/r )»>f*ge\»rx<:or6fait).
«*« I cede (1965K p. 19. '' ' "
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verkgevers uitgesloten.*'" Juist om deze reden werd wel gebruik gemaakt van
lessic.*" De meeste rechtspositieregelingen bepaalden dat de aanspraak op loon-
loorbetaling en andere uitkenngen eerst ontstond nadat (eventuele) vordenngen
>p de civiel aansprakelijke (of op andere schuldenaren), door de ambtenaar aan
let njk waren overgedragen. Deze constructie moest voorkomen dat de te cederen
/ordering op het moment van de uitkcring. nog voordat de ovcrdracht heefl plaats-
;evonden, als gevolg van het al vergoed zijn van de schade van de betrokken
imbtenaar zou tenietgaan. Hoewel de ervanng met de cessieregelingen in de prak-
ijk redelijk positief lijkt te zijn geweest."'" was er ook veel kritiek. Vanai' 1959
intstond een ware polemiek over de juridisch-technische houdbaarheid van cessie
n regressituaties.''^ . ... -

5.3 De huidige socialc wetgcving

Ma de Tweede Wereldoorlog is de Ongevallenwet zieh gcleidelijk aan ook gaan
uitstrekken over schade die niet of minder direct aan het dienstverband was gercla-
teerd. Met ingang van 1 juli 1967 ten slotte kwam de Ongevallenwet net als de
Land- en Tuinbouwwet, de Zeeongevallenwet en, geleidelijker, ook de Invalidi-
teitswet, te vervallen.*"^ Daarvoor in de plaats kwam de WAO, werd de Ziektewet
ingrijpend gewijzigd en het Ziekenfondsbesluit vervangen door een nieuw in te
voeren Ziekenfondswet. Verantwoordelijk KVP-miruster Veldkamp van Socialc
Zaken en Volksgezondheid, zoals het in die jaren heette, had gedurende drie kabi-
netsperiodes voorbereidend werk verricht,''" en beoogde in essentie een regime
zoals we het thans nog kennen: sociale verzekeringen voor «//<? werknemers, waarbij
de aanspraak op een basisuitkenng bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bovendien

«io Haardt (1970). p. 253; IIR 2 apnl 1936, NJ 1936. 752 nt. EMM (C«u6om/l/ iwpoo/); "R 27 juni 1941. W
1942. 188 nt. PS (//o//a/i</-/lmmfai Zj/VßWia); HR 10 januan 1958. A7 1958. 79 nl. I.I-HR (^an //oo//»'o/i
der Waj).

611 Troostwijk (1959). p. 505. Van Rossum du Chanel (1964), p 494, Troostwijk (1966). p. 193, en Mok (1977),
p 166 ge\tm (e/amen een goedc (leticrlijke) weergavT van de betreffende cessicbepaltngen utt de ambtcnarenregle-
menten ueer zoals die toen golden.

MJ Bloembergen (1965), p. 295. en nadrukkelijk Troostwijk (1966), p. 194.
«13 Die ook thans voor gevallen buiten regres nog interessant is. Van Rossum du Chanel (1964), p. 494 hceft

pnncipielc bezwarcn tegen het afhankelijk stellen van het recht op uilkenng van cessie. Troostwijk (1959) en
Nube (1961), p. 357 construeren de aanspraak van de ambtenaar als anders dan schadeaanspraak omdal anders
van cessie geen sprake kan zijn; Grocneveld (1961), p 434 bcstrijdt dit in hckJerc taal (maar /ie naschrift Nube),
zo ook Schut (1962), p. 87; zie voons Bloembergen (1965), p. 295.

»I* De oude regels van de Ongevallenwet gelden voor een voor I juli 1967 geschied ongeval (art 38a Uquidatiewet;
HR 20 juni 1969. /V7 1969. 374 nl. GJS (Zi/nun/A/(>UHV £en/r)). Dat dcze regels met overeenstemmen met
de huidige rechtsopvalting Staat aan tocpassing niet in de weg. HR 19 februan 1999. A(/ 1999, 428 nt. AKii

»15 Zie daarover uitvocrig Jaspers e.a. (200IX p. 107 e.v. (FluH & Wilthagen), en de biogra&e van Veldkamp op
p. 303 (door Noordam). .
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onafhankelijk zou zijn van de oorzaaA: van de schade fra^Mesoc/'a/). De uitvoenng
ervan lag bij de (toenmalige) bedrijfsverenigingen, waarvan de organisaties van
werkgevers en werknemers van een bepaalde bedrijfstak deel uitmaakten. Die inden
de premies en deden uitkering, maar konden hun administratie ook, op hun beurt,
overdragen aan een erkend Gemeenschappelijk Administratie Kantoor.'"'*
De invoering van dit regime had belangrijke consequenties bij samenloop met
het aansprakelijkheidsrecht. Om te beginnen werd bepaald dat de benadeelde voor
het bedrag van zijn aanspraak op een uitkering, jegens de civiel aansprakelijke
geen recht had op schadevergoeding. Alle sociale verzekeringswetten kenden, en
kennen thans nog steeds, bepalingen van verplichte voordeelstoerekening. Die
kwamen (en komen) erop neer, dat de benadeelde alleen voor niet-verzekerde
schade een (onbeperkt) beroep kan doen op het aansprakelijkheidsrecht. Verder
kregen dc bedrijfsverenigingen, net als voorheen de Sociale Verzekeringsbank,
een regresrecht: voor de krachtens Ziektewet, Ziekenfondswet, en WAO verschul-
digde uitkeringen konden ze de schadeveroorzaker aanspreken.*" In dat opzicht,
handhaving van aansprakelijkheid, bleef dus veel bij het oude.*'" De (voormalige)
Ziekenfondsraad en Federatie van Bedrijfsverenigingen zijn kort na de invoering
van dc rcgrcsbepaling in de WAO afspraken gaan maken over samenwerking bij
lie uitvocrmg van fict regres ingevo/ge de Ziektewet, de WAO en de Ziekenfonds-
wet."' " Ten slotte werden ten behoeve van de benadeelde zelf de beperkingen
voor de aansprakelijkheid van werkgevers opgeheven.*" D^yäc/o lijkt deze uit-
brciding van het aantal (potentiele) gevallen van werkgeversaansprakelijkheid echter
beperkt. Voor het deel van de schade dat onder de evengenoemde sociale verzeke-
ringswetten viel verloor de benadeelde immers zijn recht op schadevergoeding.
Aan regrcsactics blevcn de werkgever en collega's van de benadeelde slechts bloot-
staan ingeval zij de schade door opzet of bewuste roekeloosheid hadden veroor-
zaakt. Aanvankelijk had de gedachte voorgezeten de aansprakelijkheid van werkge-
vers bij de invoering van de WAO ook voor regressituaties onbeperkt te laten
gelden. Dit is echter, voordat het uiteindelijke wetsontwerp bij deTweede Kamer
werd ingediend, op grote bezwaren gestuit bij de Sociale Verzekeringsraad. De
raad stelde dat, buiten gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, op al degenen
die tot de kring van de bij de verzekering betrokkenen behoren geen regres moge-

61» Thans berusJ dc uitvocrmg van de sociale ver7ekenngen hoofibakeltjk bij het Uitvocnngsinstituut werknemersver-
rekcringen.

«17 Volgcns dc tuclichting bij de Ziekenfondswet (TK 1961-42. 6808. nr. 3. p. 25) was een (ongewild) bijgevolg
van hrl publickrechteltjke karaktcr daarvan. dal dil een breuk rou betekenen met de toepasselijkheid van art
2X4 WvK voor dc /ickenfondsen zoals in MR I3 maart 1959. A/7 1962. 338 <£>Afn/oit<b/7fogttri/ii) en (voor
versttvkkingen in naiura) MR 9 deccmbcr 19«), A/7 1962. 339 nt. HB) »-as aanvaard

»I» Algc/icn \ an dc bcpcrklcrc beschcrmingssfccr van de WAO vergeleken met de oude Ongcvallenweiten. vgl.
Clausing (19M).p 415 ZohceR (hct regres van) de WAO anders dan dcOngevallenwet 1921 geen betrekking
op nabrslaandcn en nccmt lie uitkcnng een einde bij de Icenijd van 65 jaar

»I* Ciiltay Vcth (|9ft<>), p 238
6W Onder mcer krachlcns art I 6 3 8 J BW (oud; thai» an 7 658 BW) of an. 1401 BW (oud. an. 6:162 BW). TK

1962-63. 7171. nr. 3 (MvT). p. 19
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lijk zou moeten zijn. Het leek de raad logisch en wenselijk dat tot de risico's die
aan het sociale verzekenngsorgaan werden overgedragen, öök het risico behoorde
om door dat orgaan te worden aangesproken.*-' Een meerderheid van de raad
ging vervolgens trouwens verder door te stellen dat hetzelfde zou moeten gclden
voor degene in wiens levensonderhoud de werknemer voorzag omdat dan, vrij
vertaald, uit hun gezamenlijke (gezins)budget sociale premies voor het risico van
een ongeval waren afgedragen.*" Maar uitdrukkelijk tegen het advies van de
raad in besloot de regering in zoverre tot het handhaven van de mogelijkheid van
regres. Volgens minister Veldkamp was de reden dat 'degene die naar burgerlijk
recht tot schadevergoeding is verplicht, in beginsel niet behoeft te profiteren van
de omstandigheid dat een sociale verzekeringswet als het ware bepaalde sehade-
vergoedingen ovemeemt.'"' Dat de werkgever en ook collega's van de benadeel-
de van het regres waren vrijgesteld (behoudens ingeval van opzet of bewuste
roekeloosheid) was omdat ze ook zelf (destijds) door premieafdracht voor de WAO
betaalden en de rust op de werkplek zoveel mogelijk moest blijven bewaard. De
rechtspositie van de werkgever ging er als gevolg van de herleving van de werkge-
versaansprakelijkheid dus, vergeleken met zijn positie onder het regime van dc
Ongevallenwetten, maar beperkt op achteruit. Zijn aansprakelijkheid, en die van
collega's, strcktc zieh in fcitc allccn uit over het cwvcrzckcrdc deel van de schade.

5.5.2 FerAaa/swe/ o«geva//e«

Bij de Kamervergadering over het regresrecht van de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO), op 6 juli 1965, werd tevens een wetsvoorstel aangenomen
voor de invoering van een wettelijk regresrecht voor de Staat, bij ongevallen van
haar ambtenaren. Dat moest voorkomen dat enerzijds 'de schuldige schadetoebren-
ger' bij ongevallen aan ambtenaren overkomen vrijuit ging en anderzijds de Staat
als werkgever van die ambtenaren 'redelijkerwijs aan haar toekomende schadeloos-
stellingen zou derven'."* De uitkeringen voor ziektekosten en invaliditeitspensioe-
nen voor ambtenaren en nabestaanden waren een sterk groeiende uitgavenpost
geworden voor de overheid, aangezien de ambtenaren niet vielen onder de sociale
verzekeringen en bovendien het aantal verkeersongevallen door het toenemende
wegverkeer stijgende was. Zoals ik hiervoor al opmerkte, maakte de Staat ingeval
van aansprakelijkheid wel gebruik van cessieconstructies, maar stonden die bloot
aan kntiek. Met name het verplichtende karakter ervan was omstreden: speciale
clausules in rechtspositionele regelingen verbonden de ambtenaar tot het afstaan
van zijn recht op schadevergoeding aan de Staat. Het verplichtende karakter van
decessie was in dejaren vijftig zelfs dermate gevoeligkomen te liggen, dat invoe-

Mi Clausing (1964), p. 419.
« : Clausing (1964), p. 420.
«3 TK 1962-63, 7171, nr. 3 (MvT), p. 21.
«4 In die bewoordingen TK 1964-65. 7812. nr. 3 (MvT), p. 3.
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ring van nieuwe cessiebepalingen in de rijksreglementen voor militairen politiek
niet haalbaar leek. Voor uitkeringen aan militairen ontbrak de mogelijkheid van
verhaal daardoor volledig. Daar kwam bij, dat cessie relatief hoge administratiekos-
ten met zieh meebracht; de cessieakte moest aan de schadeveroorzaker worden
betckend als deze de cessie niet schnftelijk had erkend."' De regresregeling
in het wetsontwerp voor de WAO was aanleiding om ook hier wat aan te doen.
Nu de overheid een verhaalsrecht ambieerde dat 66k gold voor de uitkeringen
van bepaalde militairen en ander personeel buiten het kader van de Ambtenarenwet,
werd een afzondcrlijke wet ingevoerd: de Verhaalswet ongevallen ambtenaren.
Bij de inwerkingtreding daarvan kwamen de cessiebepalingen te vervallen."*
Dat kon op bredc instemming rekenen in de literatuur, nu ook voor de sociale
verzekeringen regresrechten golden/'" In 1976 zijn voor de (toen nog) dienst-
plichtige militairen en voor reservisten, beide geen ambtenaar in de zin van het
ambtenarenrecht, de regelingen van Ziektewet en WAO van overeenkomstige
toepassing vcrklaard.""

Maar de Verhaalswet ongevallen ambtenaren leidde tot grote kritiek toen bleek
dat daarin een veel verdergaand regresrecht was geregeld, namelijk een dat zieh
ook uitstrckte over de /oonkosten die de Staat als ambtenarenwerkgever bij arbeids-

hcid loon doorbetaalden (en eventueel ziektekosten voor hun rekening namen)
hadden daarvoor geen regresrecht. Het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond pleitte
tevergeefs voor een algemeen regresrecht voor a//e werkgevers."" Ook via een
normaal, rcchtstrccks berocp op het aansprakelijkheidsrecht had men geen mogelijk-
heid tot verhaal op de schadeveroorzaker. Volgens constante jurisprudence had
bij letsel of overlijden alleen degene met het letsel en/of zijn nabestaanden jegens
dc schadeveroorzaker recht op schadevergoeding, niet ook werkgevers.*"

Sommige werkgevers liefen hun werkncmers ecn verklaring ondertekencn dat de bedragen die men
bij urbcidsongcschiklhcid /.uu ontvangen, ecn (tijdclijk) voorschol waren dat door cessie of het zelf
gcklcnd muken van dc vordcring tot schadevcrgocdmg op de civic! aansprakelijke mocsl worden tcrugbe-

415 TK 1964-05. 7812. nr. .1 (MvT). p. 3; zie durovcr ook dc conclusie van A-O Ten Kate bij MR 2 apnl 1976,
W 1976. $.12 m AKB ( ^ / « M C « Co«y>iMi/SMaf): Haardt (1970). p. 25} e.V., Mok (1977), p. 166. en Mac
Lean (1986), p. 282. k f ^ t * *• <--<>- -

6i« Aldus »rtikcl 6 VOA. » , ^ , • ,. ,Vt
»:? IV I cede (1965), p 19
611 In dc Wet arbcidsonKcschiklhcidsver/ekerinu miluairen
4J» IV Leeds (1965), p 19. BkK-mlxTgcn (1965), nr 204. Kostet (1971). p. 132; en Mok (1977), p. 168('Hecft

/ich hier jjeen ongewenste \ crmcnginK vooryedaan van de belangen van de personcelsafdelmg van de overheid
en dc \erplichtni|$ van itic/cltUc ovcrheid «m »ct^evenj op te treden zonder aan/ien des persoons''').

6J0 l>c leede (1965), p 19 vcrmckit du (nici vcr»ijrin|fV
Ml I1R 2 apnl I9J6, ,\7 1956, 752 nt EMM iCnM^om/tovrppoO; HR 10 jMnmi 1958, M/ 1958, 79 M. LEHR

(Ko« Hoof/ttN« ^rr Pfaj). • ' '
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«aid. Die constructics lecndcn zieh niel voor alle situalics en gaven dc werkgever bovendien minder
ckerhcid van verhaal dan een wettelijke regresbcpaling."''

>.4 'A growing school of sceptics'

van regres rfoor

Voor het regresrecht van particuliere verzekeraars ontstonden in de jaren vijttig
:n zestig, mede als gevolg van de ontwikkeling van de aansprakclijkheidsverzeke-
mg, in toenemende mate problemen op administrate- en uitvoeringsnivcau. Van
/erschillende zijden klonk kntiek op het regresrecht, regres zou niet doelmatig
djn. Bongers stelde wees er in zijn NJV-preadvies op dat het regres vanuit oogpunt
/an doelmatigheid belangrijke bezwaren kende. Regresacties van gesubrogeerde
ichadeverzekeraars op aansprakelijkhcidsverzekeraar leidden tot hogc kosten, tcrwijl
let resultaat economisch vestzak broekzak was: tegenover het collectiel schadevcr-
'.ekerden stond het collectief van WA-verzekerden terwijl die groepen door nage-
loeg dezelfde personen werden gevormd.*" Er was volgens hem dan ook veel
x zeggen voor afschaffing van het regres van schadevcrzekcraars en die gedachte
vond in de jaren zestig en zeventig brede steun in de literatuur.*™ In dc praktijk
werden de doelmatigheidsbezwaren intussen evenwel op andere wijze het hoofd
geboden. Zo werden door autoverzekeraars wel de bekende £/IOC£-_/Ö/--ATIOC£OVCT-

eenkomsten gesloten: over een weer deed men afstand van de (tockomstige) ver-
haalsrechten op elkaar en op elkaars verzekerden. Ook kwarnen .vc7iac/ftfM«(m/c7i
tot stand: afspraken over de wijze waarop het regres, ongeacht de schuldvraag,
zou worden afgewikkeld. Brandverzekeraars hadden in 1953 door een publicatie
getiteld' Afstandverklaring Regres' zelfs in zijn algemeenheid afstand gedaan van
het regresrecht van art. 284 WvK behoudens voor bijzondere gevallen, zoals op-

z e t . * " ' : v - • ; : . • " • - • • ; • . : ' . . - . • • • " "

' ) : Zic over voorschoiconstructics o.a. Oi/vrA'maft'ge Oaa</ //, nrs. 358. 361
an. 107 (Bolt), aani 43; Asser-liankamp 4-1. nr. 475; Bloembergen (1965), nr. 203, Mok (1977). p. 165. en
Hammerstein (1994), p 4 en Hoogendijk (1994), p. 9. . , -

«3 Bongers (1967), p. 224-226. v , . . _ . . , ....
*M In die zin Bongers (1967), p. 220; Zeelenberg (1968). p. 2; Pestman (1969). p. 91 en 110; Mijnsien (1970).

p 22. Vgl. ook Köster (1971), p. 97 en Bloembergen (1970). p. 75 (die aan deze kntiek een Meunargumenl
ontleent voor afschaffing van het regres voor sociale verzekeraars, zie hiema).

*J3 In paragraaf 9.1 zal uitvoeriger op deze afspraken over de uitvoering en afwikkeltng van het regres worden
ingegaan.
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Kes/za£-6roeÄza/c argM/we«/ /ege/i regres va/i soc/a/e verze^eraar.y

De uitbreiding van het regres naar sociale verzekeraars,'" in de jaren zestig
en zeventig van de twintigste eeuw, ging gepaard met meer fundamentele kritiek.
De bcnadeelde zag zijn schade in toenemende mate vergoed längs andere kanalen
zoals door particuliere en sociale verzekeraars. Het aansprakelijkheidsrecht werd
steeds meer een zaak van gesubrogeerde schadeverzekeraars en sociale verzekeraars
die vcrhaal zochten op de schadeveroorzaker, die daarvoor veelal WA-verzekerd
was. Het werd kortom meer een zaak van collectiviteiten. Over de vraag of dat
wenselijk was werd verschillend gedacht.'" Maar er ontstond een

'growing school of skeptics (...) concerning the value and efficiency of subrogation, in view of its

high administrative cost and the fact that its supposedly disciplinary edge on tortfeasors is largely

blunted by the intcrposilion of liability insurance, so that in efTect juft/-oga//on mere/y sA//Äs Me raus

Het aansprakelijkheidsrecht was volgens deze auteurs een 'nodeloos rondpompen
van geld' tussen verzekeraars. Die beeldvorming, dat regres alleen een zaak was
van collectiviteiten, was het meest sprekend in de sfeer van sociale verzekeringen.
Ook de regrcsbepaling van het wetsontwerp voor de WAO viel die kritiek ten
deer" Clausing bepleitte het schrappen van het regresrecht. Zou de WAO niet
gewoon een iets groter stukje van het WA-risico van de sociale premiebetaler
kunncn opvangen, zo vroeg hij.**" Deze kritiek betrof de besteding van publieke
lasten: hoe ver reikt(e) de beschermingssfeer van sociale verzekering en welke
risico's konden en moesten längs door het publieke bestel worden gedekt? In de
discussic over regres heeft dät uitcindelijk een bescheiden rol gespeeld. Toch is
wel opmerkelijk dat de Memorie van Toelichtingbij de invoering van de regresbe-
paling van de WAO op dit punt zwijgt.**'

Ren fundamentcler bezwaar was dat de regresopbrengsten voor de WAO betaald
werden door aansprakelijkheidsverzekeraars. Volgens Clausing kwam dit neer
op het doorschuiven van een klein deel van de kosten van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering naar de aansprakelijkheidsverzekering. Daaraan waren immers
kosten verbonden terwijl het collectief premiebetalers van de aansprakelijkheids-
verzekering in belangrijke mate samenviel met het collectief werkgevers en werkne-

»)« Met coltega-vtrwccr word) ingevoeni, en door de bij/nndere construct« van het rcstbedrag bij het civieie plafond
wordt voonang van dc regnrsvordenng boven dc vordenng van de benadeelde tegengegaan; zo ook Verwer
(1970). p. 94.

ft.<7 Fleming (1966a), p. 167; zie ook Bloembergen (1970). p. 76 en Köster (1971), p. 136
Wi Fleming (1974). p 109 (cursief toegevoegd. tE)
*J» Clausing (19M). p 420 en (1970); Bloembergen ( l%6) en (1970). p. 75 en Giltay Veth (1969). p. 238
«40 Clausing (1964). p. 420. en ook rreds in die 7in Van der Veen (1961). p. 2
«41 Dtl grldl ovcrigens met alleen voor de regiesrege I ing van de WAO. maarook voor regresregelingcn van andere

sociale weiten.
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mers, de premiebetalers van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.**" Sterker
klonk dit bezwaar bij Bloembergen in diens dissertatie uit 1965. en daar werd
het ook betrokken op het regres van particuliere verzekeraars.*^ Met regres is
een zaak tussen verzekeraars of andere Jeep /wxvfct?/.? onderling, zo stelde Bloember-
gen. Het merendeel van de ongevallen die tot aansprakelijkheid en regres leiden
ivermoedelijk rond de negentig procent) wordt immers veroorzaakt in het gemotori-
seerde wegverkeer.**" Een bespiegeling van deze argumenten volgde toen de
loenmalige regering een regresrecht overwoog bij de invoering van een sociale
ziektekostenverzekering die zou gelden voor alle ingezetenen (en dus niet alleen
voor werknemers). In een kort adres aan de Tweede Kamer en een bekende publica-
tie in 1966 zette Bloembergen uiteen dat dit regresrecht hoofdzakelijk betrekking
zou hebben op verkeersongevallen en dus met name gericht zijn tegen aansprake-
üjkheidsverzekeraars voor motorrijtuigen. Regres voor sociale uitkeringen waarvoor
»He ingezetenen verplicht premies moesten afdragen op verzekeraars die met pre-
mies van vrijwel hetzelfde collectief worden gefinancierd was vestzak-broekzak.""
De schade zou zieh dan immers (uiteindelijk) van het collectief van verzekerden,
potentiele benadeelden, verplaatsen naar een vrijwel eraan gelijk collectief bctalers
(WA-verzekerden en belastingbetalers). Wat dit volgens Bloembergen ronduit
onwenselijk maakte was dat er in verhouding tot de marginale opbrengsten hogc
kosten mee gemoeid waren: transactiekosten en maatschappelijk gezien, het beslag
op de rechterlijke macht.**'

Interessant is dat in de Verenigde Staten later in datzelfdc jaar een evenecns bekend artikcl vcrschccn

van gclijke strekking van de hand van (wijlcn) professor John Flenrng. Ook Flemings kritick richttc

zieh met name op het regres van sociale verzekeraars omdat du grotcndccls tot het ovcrhcvclcn van

geld van de ene naar de andere collectiviteit zou leiden terwijl die collectivitciten grotcndccls uit

dezelfde personen bestünden, terwijl de kosten, ook maatschappelijk gezien, hoog waren cn de doclstcl-

lingen niet helder."'

M2 Clausing (1964), p. 421. Vgl. in die zin ook reeds Van der Veen (I96I), p. 931 die van een vestzak-broekzak
resultaat spreekt.

MJ Zie Bloembergen (1965), nr. 256,opp. 256 waar voomehtig wordt geopperd ('Niettcmin zou ikervoor kunnen
voelen') hei recht op subrogatie ingevolge an. 284 WvK van zickenfondsen die vergoedingen hebben verstrekt
in het leader van een bij hen afgesloten vnjwillige verzekenng af te schaffen 'als eerste aan loop toi een verdergaan-
de afschaffing van de subrogatie'

M* Bloembergen (1965), nr. 253. Vgl. Hartlief & Van Maancn( 1994), p 76 die stellen dat er bij arbeidsongevallcn
en sportongevallen veelal geen mogelijkheid is tot het nemen van regres, omdat regres op werkgevers en collega'f
van de benadeelde beperkt is tot gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid en sportsituaties zeldenaanleiding
geven tot aansprakelijkheid.

«X5 Bloembergen (1965). p. 254 en (1966). p. 329. Van der Veen (1961), p. 931 gebruikt reeds die uildrukking
voor het effect van regres in individuele gevallen waar de aansprakelijke bij de regrcsnemende verzekeraar
WA-verzekerd ts.

*«* Bloembergen (1970). p. 74-75 en dezelfde recenter (1994).
M7 Fleming (1966a). p. 168: 'Whether the ulterior motive is thereby to reduce the cost of social security or to

promote deterrence may be left to speculation' ((1978), p. 255). Zelfzoekt Fleming (1970): •• 73 de verklaring
in de regresopbrengsten.
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Het bezwaar van Bloembergen kon in de rechtsliteratuur op steun rekenen.***
Het appelleerde aan de in de doctrine heersende opvatting in deze jaren dat het
aansprakelijkheidsrecht diegenen moest beschermen, die dat het meest nodig had-
den: het slachtoffer zelf en niet 66k diens regresnemende verzekeraars of andere
'(/ee/7/wcÄef' schadedragers.^' In confessioneleen socialistischekringen versehe-
nen in deze jaren ook kritische rapporten over het verhaalsrecht van de Armenwet
van 1912. Dat lag wel buiten de sfeer van het aansprakelijkheidsrecht, maar daarbij
speelden vcrgelijkbare argumenten: publieke uitvoeringsinstellingen, de gemeen-
telijke sociale diensten, hadden een recht van verhaal voor gemaakte kosten van
armenverzorging op individuele familieleden die wettelijk verplicht waren tot het
verschaffen van levensonderhoud aan een behoeftige naaste. Speciaal daartoe
geformeerde commissicspleitten alle vrijwel unaniem voorafschaffing en vonden
gehoor bij KVP-ministcr Marga Klompe. Het regresrecht zou met name de aanspra-
ken frustrercn van de 'armlastige bejaarde' die familieleden wenste te vrijwaren
van regres ten behoeve van de gemeentelijke fondsen."" Het resultaat daarvan
was een aanmcrkclijk beperkter verhaalsrecht in het kader van de Algemene bij-
standswet.

' f - " : _ - . , " ' * • ' • • ( " - . . . . - • • - . '

/. ̂  / 6een regres voor vo/Xxverze/fen'/igCTT**''

Maar in essentie waren de argumenten tegen het regresrecht op basis van aansprake-
lijkhcid uiteindelijk toch vooral zakelijk en pragmatisch: de kosten van regres waren
hoog, lerwijl het zijn doel - het in rekening brengen van de kosten bij de schade-
veroor/aker - maar ten dele zou bereiken. De concept regresbepaling voor de
Algemene wet bij/ondcre ziektekosten is, waarschijnlijk juist om zulke (budgetlaire)
redenen, tijdens de parlementaire behandeling in 1966 ingetrokken. De ministeriele
toclichting stclt daarover alleen dat de benadeelde en de schadeveroorzaker veelal
tot de Ncdcrlandsc gemeenschap behorcn en sociale premies hebben betaald.*"

M» (iillay Vclh (1969). p. 2.IX IV Studicgroep Vcrkecrsaansprakclijkheid (1978). p. 9 steh in haar rapport: 'Een
uantnl tegenstanders van handhavmg \ an het schuldhcginsel in het ongevallenrecht wijst crop dat er inmiddels
ecu vcrrcgiiandc colkvlivcnng van het ongcvallcnnsico heefl plaatsgcvondcn [.. ] Oc gcvolgcn van verkecrsonge-
vallcn worden vwt een bclangrijk deel reeds afgcwcnlcld op verzekeraars. waardoor dc pcrsoonlijke vcranrwoordc-
hjkheid v an de dadcr. die in de schuldaansprakelijkheid een bclingrijk element vormt. op de achlergrond is
komen te staan '

M I Ik wws al op dc krilick van Van der Veen en van Clausing (1970), p. 75; voor afschafling pleit Giltay Vcth
(IVri<)), p. 238. Ook volgens Kösler (1971). p 97 '»x>rdt reeds gcruime lijd in verschillcnde kringen era»
gctwijtcld ol het wel juist is dat dc regresrcthtcn, welke de \er7ekcrde heeft. overgaan op de assuradeur' Zie
over een/elfde hcwcginit in de jaren /eventig in I ngcls recht Atiyah (1997). p. 140

«5U Naur oanlctding van UUY door dc Wianla Heckman Stichting uilgcbrachte rapporten steunt en amendeert de
PvdA dc/e plannen van Klompe; Oommissic Moltzcr (I960), p .U.

e5l Volksvemckeringen /ijn.vooralleduidelijkheid. verrekenngen vanrechtswegevooralleingezetenen^ongeacht
nationalilcil ofwcrkncmcrschap SiKialc wcrkncmcrsvcr/ekcnngen geldcn ook \ an rechtswrge. maar dan voor
wcrknemers junger dan viilcnnslig jaar ' Werknemer' njn ook ambtenaren. al degenen die in pn\-»at- of publiek-
rcchtchjke dienstbetrekking werknam zijn. maar ook bijvoorbeeld uitkenngsgerechtigden: Pardaan (2001).
p. 20 c.v.

«<2 IX 1965-66.8457. MvA. p. 16 Ook Gitay Vclh (1969), p- 21) noemt de morivering van de mm«er gemakkdyk.
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Door de premieafdracht voor de volksverzekeringen wisten de ingezetenen zieh
a'/be'o ook als potentiele schadeveroorzaker verzekerd tegen het risico dat men
s;hade zou veroorzaken bij een ander en deze schade aanleiding zou geven tot
esn uitkering krachtens de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Bij de invoenng
\an de (inmiddels vervallen) Algemene arbeidsongeschiktheidswet in 1976 isom
oezelfde reden afgezien van het opnemen van een regresrecht.*" Als gevolg
hervan nam het totale regresvolume zelfs af omdat de WAO voor het algemene
basisdeel van de uitkenng door die wet zou worden vervangen. Ook het regresrecht
\an de WAO gold daarmee alleen nog voor het - minimale - bovendeel van de

\oor uitkenngen buiten het (vroegere) gcldingsbcrcik van dezc wet bestond geen regresrecht De

tezwaren legen regres van sociale vcr/ekcraars /oudcn in dc loop van dc jurcn zeventig en (uchtig

bijvcn aanhouden.*" Zclfs toen later, in de jarcn tachtig, de AAW-basisuitkcring weer onder de

VAO werd gebracht, werd het regresrecht daarop nict van tocpassing vcrklaard. Waarschijnlijk niedc

on nadcligc gcvolgcn daarvan voor de schadclast tc vermijden, wcrd bcpaald dat op dc WAO-uitkcrin-

gtn bij regTes nog steeds een - nu zuiver fictief - AAW-basisdecl in mindering mocst komen. Zoals

hema zal worden gczicn is de situatic inmiddcls opnicuw gewijzigd.***

,41s gevolg van deze ontwikkelingen had het regresrecht van sociale verzekeraars
aanvankelijk alleen betrekking op uitkeringen krachtens de vwvfojtf/nfrwerzekerin-
gen.*" In de volksverzekeringswetten (de AWBZ en de inmiddels vervallen
AAW) gold dat de bedragen waarvoor deze wetten aanspraak gaven op een uitke-
ring in mindering kwamen op de civiele schadevergoeding. De schadeveroorzaker
was dus voor het deel van de schade dat onder de reikwijdte viel van de volksver-
zekeringen volledig van zijn vergoedingsplicht bevrijd.

op A

De bezwaren bij het regres hingen samen met groeiende kritiek op het aansprake-
lijkheidsrecht als vergoedingssysteem: dat zou 'duur' zijn en leiden tot een ongelijke
behandeling van slachtoffers."* Een regresrecht was dan helemaal uit den bo-

MJ TK 1974-75, 13 231, nrs. 1-4, p. 96. Daaraver Uarllief & Van Maanen (1991). p. 293.
654 Uarllief & Van Maanen (1991), p. 294; ook Beckman (1995), p. 1227, bij schrijven werkzaam bij SZW, «eh

dat veel WAO-uitkenngen feilelijk maar weinig boger waren dan dc AAW-uitkering en dat de (vrocgerc) bedrijf»-
vercniging vaak aan het verhaal van het bovenminimalc deel met toekwam.

US Bloembergen (1970). p. 75 pleit naar aanleiding van het verfallen van de rcgrcsbepaling van het (concept )wcls-
voorstel voor de AWBZ voor algehele afschaffing van het regres. Ook U'bbink noemt in rcactie op Ulocmbcrgcn
(1978), p. 693(opp. 995)inhel AWer/am/.j./um/enWa</afschaffing van het regres van sociale en particulierc
verzekeraars een goede zaak.

**. TK 1986-87, 19 735. nr. 4. p. 7; en daarover Hartlief & Van Maanen (1991). p. 294. Inmiddels it dit alweer
gewijzigd, de AAW is vervallen en het WAO-regres heeft weer betrekking op de volle arbeidsongeschikthcKbuitke-
ring.

*" V'cr/ekcnngen die uitsluitend geldcn voor personcn in loondienst en waarvan de uitkenngen veelal gerelalccrd
zijn aan de hoogte van het verdiende loon.

« • Bloembergen (1978). p. 696; ook meer recent klinkt die kriliek: Atiyah (1997), p. 144 en Barendrecht (2002)
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ze." ' Op wetgevingsniveau is het nooit gekomen tot plannen in de richting van
een algehele afschaffmg van het aansprakelijkheidsrecht voor personenschade (en
de daaruit volgende afschaffmg van het regres). Wei zijn naast de beperking van
het regres bijzondere maatregelen getroffen die tot verbetering moesten leiden
van bepaalde gevallen van letsel en overlijden waarvoor het aansprakelijkheidsrecht
onbevredigend werkte.
In dat kader moet ook de oprichting van het Schadefonds Geweldsmisdrijven
worden gezien, tijdens het kabinet Den Uyl.""" Dit vergoedingsfonds was en
is bedoeld voor slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven en de nabestaanden
van deze slachtoffers. Juist voor deze categorie werkt het aansprakelijkheidsrecht
in de praktijk onbevredigend. Plegers van opzettelijke misdrijven zijn niet vindbaar,
nict WA-ver/ekerd en vooral ook is de confrontatie met de geweldpleger in persoon
voor de benadeelde in de desbetreffende gevallen emotioneel belastend. Sinds
de oprichting van het fonds geldt het aansprakelijkheidsrecht voor die gevallen
alleen nog als primaire bron voor vergoeding: indien dat volgens een onafhankelijke
commissie van dc benadeelde gevergd kan worden moet hij zijn vordering jegens
de schadevcroorzaker zclf geldcnd maken. Zo niet, dan betaalt het Fonds en wordt
het gesubrogeerd in de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde.**'

iR^rcs"K'aTrifroft*vwtfeTfcr'ceTr'inofrt<ri6frcTf<rvCTvaiJen: ifer't^untis vergoeaf'ui
benadeelde opdat hem de confrontatie met de dader wordt bespaard, terwijl het
door haar regresrecht toch de geweldpleger is die betaalt.

In de Kaiiiorstukkcn wordl daarloe gcwc/cn op hcl belang van solidariteil met onevenrcdig zwaar
gclrolTcn burgers, en voorts op dc conflictoplossciide working van hct fonds voor de verhouding lussen
dc benadeelde en dc dader en hct prcvcnticvc effect van (tijdig) schadchcrstcl.'"" Maar in dc wandcl-
gtngen heel het, dut hcl inmistcric van Justitic met ccn 'miagoproblccm' kamptc en icts heeft willen
veränderen aan dc bccldvomimg dat hcl budget van hct dcpartcnicnl aan dadcrs wcrd bcstced en aan
de opvang en dc finunciclc belangen van slachtoficrs en nabestaanden ampcr iets werd gedaan.

Ook is, ondcr hetzelfde kabinet, initiatief genomen tot verbetering van de positie
van verkeersslachtoffers.**' De directe aanleiding daarvan was een voorstel in
de Tweede Kamer tot afschaffing van de verkeersaansprakelijkheid voor cascoscha-
de vanwege de administratieve kosten die daaraan verbonden waren. De minister
van Justitic heeft daarop, eind 1973, een informele studiegroep geformeerd die
zieh over een verbeterd vergoedingssysteem voor yerkeersslachtoffers moest buigen.

65« Clausing (I«70); Van Wasscnaer van (atwijdt (1971); Kflsfcr (1972), p. 136; Studiegroep Vericermmprikdijk-
heid (1978). p. 9; en Blocmbcrgcn (1978). p. 696.

«M Bij dc Wet voortopigc rcgcling Schadefond.s Gewcldsmisdhjven. die inmiddcls haar vooriopige status kwijt
is en nu de Wet Schadefonds (icwcldsmisdnjven heet.

•81 Art. 6 WSO; zie ondcr mecr supra, paragraaf 4.2.5.
»62 I X 1973-74, 12 131. nr 8. tlaarovcr IV Heer (1991). p. 2. De regclmg is Voorlopig' genoemd omdal het kabmel

(eersO ervanng wilde opdocn met hct fonds en de financitlc consequenties en an
e»J De dirvcte aanleiding hgt oscngens cigenlijk bu de gedachte tijdcns de behandehng van de begroting onder

ccn van dc kabincttcn Uieshcuxcl. dat dc politic hu afschalTmg van de aansprakelijkheid \-oor cascoschade
subslamicc! ontlast /.ou kunncn wunkn van het opmaken van processen-verbaal



'anwege het belang daarvan voor de discussie over het regres vraagt dit kort
a n d a c h t . .; , r -. ? - . • - • • - / . ' v ? s x ^ -~ . . • • • . M • . • • • < . . - ? - y ^ „ • • * ; .

k Studiegroep bestond uit vijf leden: twee medewerkers van de Nedcrlandse
'ereniging van Automobielassuradeuren en een van de ANWB en nog twee leden
«n het ministene van Justitie (waaraan vervolgens door het ministeric nog een
ccretans is toegevoegd), allen echter ä ///re perso/me/. Sociale ver/ekeraars of
ndere regresnemers waren hierbij niet vertegenwoordigd.^ In 1978, kort nadat
i Engeland het rapport van de Pearson commissie verscheen, kwam de Studiegroep
'erkeersaansprakelijkheid met haar rapport voor personenschade. I let regime van
«rkeersaansprakelijkheid zou moeten worden vervangen door een systeem van
isicoaansprakelijkheid dan wel een verkeersverzekering, onder gelijktijdige afschaf-
lng van het regres van sociale en particuliere verzekeraars. Volgens de Studiegroq}
oende dit nieuwe regime te bevorderen dat in een zo groot mogelijk aantal gevallen
en zo volledig mogelijke vergoeding kon worden geboden. Het bezwaar dat dit
e ongelijke behandeling van ongevalsslachtoffers zou bevorderen, vond de studie-

groep niet beslissend. Dat zou stelt het rapport slechts ieder voorstel tot verbetering
van de positie van verkeersslachtoffers blokkeren.''''* Het voorstel is echter, juist
doordat het gekoppeld was aan de plannen die strekten tot verbetering van de
positie van verkeersslachtoffers, in een impasse geraakt.
Gelet op de samenstelling van de Studiegroep konden haar conclusies eigcnlijk
niet verbazen.'*'' De WA-verzekeraars waarvan haar leden deel uitmaakten hadden
als betalende partij, zo lijkt het, financieel belang bij afschaffmg van het regres.
Van deze zijde was dan ook een commissie ingesteld om de financiele consequen-
ties van een ander stelsel te onderzoeken. Op grond van het rapport van die com-
missie schatte de studiegroep dat handhaving van het regresrecht van particuliere
en sociale verzekeraars bij de invoering van een ander stelsel de totale schadelast
voor WA-motorrijtuigenverzekeraars bij personen- en zaakschade zou doen verdub-
belen, terwijl de stijging bij afschaffmg van het regres beperkt bleef tot vijftien
procent. Volgens het in 1981 uitgebrachte rapport 'Geldelijke Ramingen Ander
Stelsel' zou de totale schadelast bij volledig regres van sociale verzekeraars en
de overheid dan ongeveer drie maal zo groot worden met een navenante stijging
van de premies voor de verkeersverzekeringen. Bij zo hoge verzekeringspremies

«M Studiegroep verkeersaansprakelijkhcid (1978). p. 6. Bloembergen (1978). p. 694. 707 en 708 is kritisch over
het onlbreken van 'deskundigen uit de werckJ van de sociale verzckeringen', en wiji dat mede aan de departcmenla-
le verdeling binnen het wetgevende apparaat: het Minislerie van Juslitie overlegt wetsontwerpen veelal pas met
Sociale Zaken als ze eenmaal afgerond zijn.

•t» Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid (1978), p. 15;enterechtkritisch daarover Bloembergen(1978), p. 697.
*** De vnjheid waarin de leden van de studiegroep tot hun conclusies zijn gekomen wordt overigens ook, maar

dan vanwege het terughoudende standpunt over de wenselijkheid van de invoenng van een verkecrsverzekenng,
betwijfeld door Bloembergen (1978), p. 705 en 706.
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werd gevreesd voor handhavingsproblemen. Bij afschaffing van het regres van
sociale en particuliere(!) verzekeraars verwacht het rapport dat de kosten maar
1.4 maal hoger zouden worden.
Gelet op dc eenzijdige samenstelling van de Studiegroep en haar nogal drastische
voorstel tot afschaffing van het regres, vroeg de staatssecretaris van Sociale Zaken
ook de Sociale Verzekeringsraad om advies. Deze benadrukte juist het belang
van de regresopbrengsten en waarschuwde voor de financiele consequenties daar-
van. Hoewel het totaal van de regresopbrengsten ten opzichte van het totaal van
de er tegenover staande kosten procentueel gezien van weinig betekenis is, zo
stelde de Sociale Verzekeringsraad in haar rapport, gaat het niettemin om een
jaarlijks substantieel totaalbedrag. Hoewel afschaffing van het regresrecht bovendien
ecn geringe invloed leek te hebben op het premieniveau van de desbetreffende
sociale verzekcringen moest daarmee, in de wat vermanende woorden van de raad,
toch voorzichtig worden omgesprongen, 'juist in een tijd waarin ook ten opzichte
van sociale verzekeringen bezuinigingen worden nagestreefd.'"' Hoewel ook
dat gelet op de positie van de Raad eigenlijk niet mag verbazen, stond het haaks
op het advies van de Studiegroep. De staatssecretaris heeft daarom nog een speciale
werkgroep in het leven geroepen. Dat was intussen mede met het oog op de mvoe-
nng van het Hurgerhjk Wetboek waarbij het aansprakelijkheidsrecht (en d'usook
het regies) aanmerkel i jkc uitbreiding zou ondergaan. Het is deze werkgroep echter
niet nicer gclukt om nog voor de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek
met een defimtievc oplossing voor het regres te komen. De werkgroep heeft daarom
voorgesteld om de .\7«/M.V </H« van het aansprakelijkheidsregime onder het oude
recht voor regresvorderingen die na de invoering van het Burgerlijk Wetboek
zouden ontstaan te handhaven. Zonder nadere regeling verwachtte de werkgroep
van de introduetie van de nieuwe risicoaansprakelijkheden van het Burgerlijk
Wetboek in 1992 een 'niet onaanzienlijke' stijging van het regresvolume en een
navenante stijging van de schadelast. Dat zou een stijging van de aansprakelijk-
heidsprcmies tot gevolg hebben, hetgeen dan weer nadelige consequenties zou
hebben voor de venrekerbaarheid. Het kabinet is akkoord gegaan met deze tijdelijke
oplossing, in afwachting van ecn definitief standpunt over regres. Eerst moest
duidelijk zijn hex: de regresrechten en het algemene deel van het aansprakelijkheids-
recht op elkaar zouden inwerken en hoe de verhouding was tussen regresnemers
en aansprakelijkheidsverzekeraars.***

Naast deze kritiek op het regresrecht van verzekeraars klonk juist de roep om een
regresrecht voor werkgevers die loonschade voor hun rekening namen. Gewezen
werd op de hoge kosten van arbeidsongeschiktheid zoals de aanvulling van de
uitkenngen krachtens Ziektewet en WAO, waarmee werkgevers naast de kosten
van de sociale premieafdracht werden geconfronteerd. De onmogelijkheid daarvoor

MT Sociale VcrrekertngstMd (1981). p 24.
M I TK 1484-90. 21 528. nr. I. p. II (Afcftiw
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ichadevergoeding te vorderen werd door velen als onbillijk ervaren,*** nu sociale
•erzekeraars en zelfs ook de overheid voor haar loondoorbetaling bij arbeidsonge-
ichiktheid van ambtenaren wel een regresrecht had."" De invoenng van een
egresrecht voor werkgevers zou bovendien een einde kunnen maken aan de frustre-
pnde schadepraktijk, waarin werkgevers de betaaldc bedragen vaak tevergeefs
net cessieconstructies op de schadeveroorzaker trachtten te verhalen.

h 1982 werd voor de In vocringswet van Bock 3-6 van het Burgerlijk Wctbock een rcgcling voorgcstcld
tie een mime kring van derden ingeval van lelscl een beperkt recht gafop vcrgocding daarvan, 'voor
aver ookjegens hen ccn grand vooraansprakclijkhcid bestaat' (art. 6.1.9.1 la /Of). Daarondcr vielen,
laast enkele nauwc zakclijkc associes en bchocfligc familiclcdcn, ook dc werkgever die het loon aan
<e benadeelde doorbctaalt en al degenen, waaronder ook de werkgever, die hcrstclkosten of uiulcre
chadevandebenadeeldeovcmamcn. In 1983 is het voorstel met name vanwegc dc daarvan tevcrwach-
trn uitbrciding van aansprakclijkhcid weer ingctrokken. Voor wat het belang van dc werkgevers bctrcfl,
jelde de toelichting nu simpclweg dat dezc ook in Staat moctcn /ijn om /elf het (bcdrijfs)nsico van
«rbeidsongcschikthcid op tc vangen. Voorgcsleld werd ecu nicer dcfinitieve rege I ing van het regres
«or particulierc en sociale verzekeraars af te wachten.'"

tort nadien is echter wel een beperkt recht op schadevergoeding voorgestcld (en
titeindelijk ingevoerd) voor de kosten die derden bereid waren om voor de bena-
deelde te maken.*" Dat had volgens de toelichting het voordeel dat de omvang
van aansprakelijkheid niet werd verhoogd en derden zieh niet bij gebrek aan verhaal
hoefden te laten weerhouden van nun bereidheid om deze kosten voor hun rekening
te nemen.'"

5.5 Budgettaire belangen

5.5./ Toenemenrfe </rw£ o/? Aef soc/a/e

Het stelsel van sociale verzekeringen is echter, als gevolg van de expansie en het
toenemende beroep erop in de jaren zeventig en tachtig, zwaar onder druk komen
te staan.*™ De kabinetten Lubbers I, II en III zagen zieh genoodzaakt maatregelen
te treffen die de kosten van de sociale zekerheid zouden terugbrengen, zowel met
betrekking tot het geldingsbereik van de sociale zekerheid als wat betreft de uitvoe-
ring ervan. Aanvankelijk heeft men sterk ingezet op kostenbestrijdingzoals verla-

• » /nv. 6.p. 1287(1983); vgl. HofAmsterdam29december 1983, W l985,296((fm/enA«<r/Sc/iuuma/i)enMok
(1977), p. 164. Overigens lijkt het met de administratiekosten van de premieafdracht mec te vallen. Van Wench
(1971), p. 85 schatte destijds dat met het berekenen en inhouden van de premies ZW. WAO en ZFW jaarlijks
minder dan 5 gulden per werknemer was gemoeid.

*'o Aanvankelijk koml kritiek van Bloembergen (1965) en Mok (1977), p. 168.
»71 Mi. 6, p. 1280 en 1288.
»72 An. 6:107 BW.
»73 Zie /nv 6. p. 1282-1283 en 1288.
»74 Noordam (2000). 6; Patdaan (2001). p 14.
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ging van de uitkeringen en andere zuiver financiele maatregelen. Onder deze soci-
aal-economische omstandigheden vond het kabinet afschaffing van het regres niet
tot de reele mogelijkheden behoren. De regresopbrengsten die sociale verzekeraars
daardoor zouden moeten missen zouden moeten worden gecompenseerd door een
evenredige toename van de sociale verzekeringspremies. Dat zou de collectieve
lastcndruk vergroten.*"
Pas onder hetderde kabinet Lubbers (1989-1994), een coalitie van deconfessio-
nelen met de sociaal-democraten, werd gekozen voor een beleid dat verder ging
dan alleen kostenbesparing: individuele werkgevers moesten financieel kunnen
worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het arbeidsongeschikt-
heidsvolume in hun bedrijf en ingezet werd op preventie van arbeidsongeschiktheid.
In dat verband, namelijk bij de voorbereiding van de wet Terugdringing arbeids-
ongeschiktheidsvolume kwam het regres op de politieke agenda. De 'lobby' van
sociale verzekeraars lijkt daarbij een niet onbelangrijke rol te hebben gespeeld.
Bij schrijven van 10 September 1991 deed de Federatie van Bedrijfsverenigingen
aan bewindslieden en leden van de Kamercommissies van Sociale Zaken en Werk-
gelcgcnheid en van Justitie een brief toekomen waarin de federatie stelde dat de
verhaalsmogelijkheden door de ontwikkelingen in de WAO waren teruggelopen

en Uät de kosten van sociale verzett'enrigen uaaruöor per iu/dc) waren lOcgcnu-
men.''™ Ook wees de federatie erop dat door de voortdurende wijzigingen in
wetgeving cn jurisprudentie de uitvoering van het regres werd belemmerd. Ook
door ziekenfondsen en ziektekosten verzekeraars werd gewaarschuwd voor teruglo-
pendc regresopbrengsten als gevolg van het op dat moment voorliggende plan
Simons (dat een stelsclwijziging beoogdc waarbij steeds meer ziekenfondsverstrek-
kingen aan het zorgpakket van de Algemene wet bijzondere ziektekosten zouden
worden toegevoegd).""

Tijdens de parlementaire behandcling in november 1991 wierpen verschillende
Kamerfracties in het licht van dit beleid de vraag op waarom het collectief (de
arbeidsongeschiktheidsfondsen)de kosten van arbeidsongeschiktheid zou moeten
dragen als duidelijk was dat een persoon of organisatie aansprakelijk is voor het
ontstaan daarvan.*'* Er was interesse 'in een nadere discussieover het regresrecht
(verhaalsrecht) zoals dat in de WAO bestaat maar zelden wordt toegepast, en in
de AAW zou kunnen worden opgenomen'.''™ Van regeringszijde is daarop een
afzonderlijke notitie toegezegd waarin meer uitgebreid zou worden ingegaan op
(een cventuelc her/iening van) het regresrecht in arbeidsongeschiktheidsregelin-
gen.**" Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Terugdnnging

»75 Zie ilurovcr TK 1995-96, 21 528. nr 6. p. 19.

67« Kort daarvoor maanden Manlier & Van Maanen (1991). p. 302 hcdrijfsvercnigingen aan zieh steile temaken
"viHir cen vcrbclehng van hun - gercihtvaanliKde - vcrhaalsmogchjkheOcn

»77 Möller (1992). p I KW c.v. en lleekman (199$). p. 1227.

»71 TK 1991-92. 22 228. nr. 5. p 61
»7« TK 1991-92. 22 228. nr 7. p J4
«*o TK 1991-92, 22 228. w. 9, p. 39.

180



croep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen in november 1992 isopnieuw het
tandpunt van het kabinet gevraagd omtrent een eventuele aanscherping van het
jgresrecht.*"" (Oud) staatssecretans van Sociale Zaken Ter Veld verklaardc
aarop bereid te zijn tot het alsnog opnemen van een regresrecht in de volksverze-
eringen en daarover namens het kabinet advies te zullcn wagen aan de Sociale
'erzekeringsraad, de Ziekenfondsraad en de Sociaal Economische Raad.**" Bij
e voorbereiding van de Wet terugdnnging ziekteverzuim herleefde vervolgens
ök de kritiek op het ontbreken van een wettelijk verhaalsrecht voor de vverkgever.
)e wet belastte werkgevers met het risico van loondoorbetaling gedurende de eerste
jvee of zes weken van ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Dit
ersterkte het gevoelen dat particuliere werkgevers, net als de Staat, daarvoor een
/ettelijk regresrecht behoorde toe te komen.**' Op 1 december 1992 heeft dc
Laad van Centrale Ondememingsorganisaties naar aanleiding van de indiening
an het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer een brandbrief aan de betrokken Kamer-
•acties doen toekomen waarin werd aangedrongen op de invoering van een wette-
jk verhaalsrecht voor werkgevers. Dat heeft bij verschillende fracties opnieuw
)t Kamervragen geleid,**'' die onder verwijzing naar de inmiddels aanhangige
dviesaanvraag konden worden afgedaan.*"

5.5.2

Op21 januari 1993 heeft hetkabinet, bij schrijven van (toenmalig) staatssecretaris
Ter Veld de adviesaanvraag doen uitgaan.'''"' Uitbreiding van het regres paste
volgens het kabinet bij het beleid van het terugdringon van kosten in de sociale
zekerheid.''" Een meer consequente toepassing van het regresrecht in de sociale
verzekeringen vond men passen in het kabinetsbeleid gericht op sanering van de
collectieve sector. Door de kosten ten gevolge van onrechtmatige daden zoveel
mogelijk in rekening te brengen bij de laedens zouden de lasten van de sociale
verzekeringen kunnen dalen."** De uitbreiding van het regres naar de volksvcrze-
keringen was tevens wenselijk zodat stelselherzieningen waarbij risico's werden
overgeheveld van werknemers- naar volksverzekeringen niet tevens van invloed
zouden zijn op het regresvolume. Een derde punt was volgens het kabinet dat er
steeds meer buitenlandse schadeveroorzakers zijn die, hoewel ze geen premies

"«I TK 1992-93, 22 824. nr. 5. p. 74.
M2 TK 1992-93. 22 824. nr. 6. p 91.
MJ Zo o.m. Rb. Rocrmond 25 juh 1991, « / 1992, 738 (Knngj/iVovWi £o«faH); en vgl. ook Hartlief & Van Maanen

(1991), nt. 2 die hier de term discriminatie laten vallen, in die zin ook Van der Veen (1993). p. 756 en Hammer-
stein (1994), p. 3; zie voorts Hoogendijk (1994), p. 9.

M4 TK 1992-93, 22 899. nr. 5, p. 21, 28 en 30.
M5 TK 1992-93. 22 899, nr. 6, p. 24.
* * Opgenomen in SER-rapport 93/14 (1993) als Bijlage I.
« ' SER-rapport 93/14 (1993). p. S: 'De adviesaanvraag plaatsl de beoogde ncr/icning van dc regrcsrechtcn in

het kader van het kabinetsbeleid gericht op sanenng van de collectieve sector.'
M* Aldus SER-rapport 93/14 (1993), p. 21 over de adviesaanvraag.
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hebben betaald voor de volksverzekeringen, daarvan wel profiteren omdat de
uitkeringen uit die wetten niet op hen worden verhaald (terwijl buitenlandse regres-
nemers wel regres kunnen nemen in Nederland en op Nederlandse ingezetenen).
Maar er klonk ook een pnncipieel argument. Staatssecretaris Ter Veld:

'Het (volledig) uitsluiten van regres in de volksverzekeringen past niet langer in de huidige opvatlingcn
over de positic die de socialc verzekcringen in het maatschappclijk leven moeten innemen. In het
vcrledcn werden bepaalde problcmcn soms tc gcmakkclijk afgewcnteld op de collectieve sector. Dit
hccfl niet alleen gelcid tot ccn aanzicnlijke lastenstijging, maar heeft ook met zieh gebracht dat de
negatieve gevolgcn van bepaaldc maatschappelijkc activitciten verborgen konden blijven in het totaal
van dc collccticve uitgaven, helgccn bclemmcrcnd heeft gewerkt op het treffen van tegenmaatregelcn.
Dc schadclijkc ncvcncffcctcn van bepaaldc maatschappelijkc en cconomische activiteiten moeten in
dc optick van het kabinct worden gelcgd waar zij worden vcroorzaakt.'

De staatssecretaris gaf in de adviesaanvragen ook - summier - aan wat het kabinet
van het regres verwächtte:

'Allocaticbcslissingcn binnen de collectieve sector kunnen doelmatigcr worden genomen wannccr
cr adequate inforniatic bestaat over kosten en opbrcngstcn van bepaaldc activitciten. Bij dc inspanningen
sinds dc jarcn tachtig om dc collccticve sector tc sancren wordt ecn sterk accent gelegd op het zovcel
als mogclijk tocrckciicn vun butcn of kosten aan vcrooivakcr of gemetcr. Binnen dit beleid past ook
het consequent tocpusscn van het rcgrcsrecht in dc sociale zekerheid. In dit opzicht betrcft het hier
ccn inspuimmg 0111 de kosten (cngcvolgc van onrcchtmatige daden van derden zo veel mogclijk in
rekening te breiigen bij dc vcroorzakcr van de schade. Hicrdoor zal cenjuistcre prijs tot stand komen
voor cconomische activitcncn die tot dc genoemde schade kunnen leiden.'

In dc optick van het kabinct zouden dc uitvoeringsorganen van de sociale verzeke-
ringen in alle gevallen van uitkering moeten nagaan of er reden was voor re-
gres.**'' Wel voorzag het daarbij praktische belemmeringen. Het wilde daarom
tcvens ccn eenvoudigcr en goedkoperc uitvoeringspraktijk mogelijk maken (waann
rcgrcsvorderingen bijvoorbceld collcctief zouden kunnen worden afgewikkeld).
Van een uitbrciding naar de volksverzekeringen vcrwachtte het kabinet - bij een
vcrbctcrdc uitvoeringspraktijk - een opbrengst van enkele honderden miljoenen
guldens. Dit vond nadien steun in het SER-advies: van het regres voor de volksver-
zekeringen kon 200 tot 400 miljoen gulden worden verwacht.''*' Het kabinet
lijkt met zijn adviesaanvraag dan ook geen principiele discussie te hebben be-

M» SER-rapport 9.VI4 (199J). p 46
»«o SER-raj>port 9.VM (I W l . p. 26 Blocmbergen (I9«M>. p. 121 wijst wop (bt de SER bij de insctaning vin

dc daaitegroovcr stunde kosten vcmwedelijk allcen is uitgegun van de schadetest en dus niet van het uitemddijkc
pivmicinkomen.
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oogd.'" Het had haar gekozen beleidslijn daarin al grotendeels bepaald, en zocht
daarvoor steun bij haar adviesorganen."*

en

Op specifiekepunten van dat beleid heeft het kabmet de SER om advies gevraagd.
Het voomaamste punt waren de financiele consequenties van uitbreiding van het
legres naar de volksverzekeringen. De andere punten betroffen de wenselijkheid
van doorwerkmg van de nieuw ingevoerde nsicoaansprakelijkheden van Boek
6 BW bij regresvordenngen en de praktische toepassing en uitvoeringskosten.
Deraad stelde in zijn rapport 'naar huidige inzichten' geen doorslaggevende argu-
menten te zien tegen een uitbreiding van regres naar de ervoor in aanmerking
körnende volksverzekeringen. Met het kabinet zag de SER in regres een manier
om de kosten van maatschappelijke activiteiten daar te leggen waar zij worden
veroorzaakt.*'" Regres moest leiden tot een juistere prijs van activiteiten die
ichade veroorzaken en daarmee tot een scherpere verantwoordelijkheidsbeleving
van de schadeveroorzaker. Dat zou wellicht ook het ontstaan van nieuwc schade
kunnen tegengaan, bijvoorbeeld doordat de vraag naar schadeveroorzakende activi-
teiten zou afhemen en daarvoor minder gevaarlijke altematieven in de plaats konden
komen (in de woorden van de Raad 'meer doelmatige allocatiebeslissingen')."'"
De geijkte bezwaren bij regres, het vestzak-broekzak argument en de hoge kosten,
achtte de SER niet doorslaggevend. Het vestzak-broekzak argument was volgens
de Raad alleen overtuigend op macroniveau. Het argument zou voorbijgaan aan
de allocerende werking van regres, dat wil zeggen de loerekening van kosten van
particuliere en sociale verzekenng aan de schadeveroorzakende gedragingen en
activiteiten.*" De mate waarin regres in de sociale verzekeringen kon bijdragen
aan de toerekening van de kosten aan de individuele veroorzaker moest weliswaar
niet worden overschat, zo meendc de SER, die was immers veelal WA-verzekerd.
Maar een zekere allocerende werking zou wel plaatsvinden. Zo zouden schadever-
oorzakers, op enig moment, wel consequenties van de toerekening ondervindcn
in de vorm van een individuele of algemene premieverhoging. Ook erkende de
SER dat aan de uitvoering van regres in verhouding tot de opbrengsten hoge kosten
verbunden zijn. Maar ook op dat punt sloot de raad zieh aan bij de visie van het
kabinet dat de kosten niet zo hoog waren, dat regres om die reden alleen moest

<*< Van Dam (1993), p. 170 wijst opdegelijkenismet de motivering vanhet verhaalsrecht vandcoverheid voor
bodemsanenngskosten. De toelichting bij de Wel boderroanering vermeldt dal daarmee pnmair werd beoogd
het principe de vervuiler betaalt te indmdualiseren en dat het voorts ging om de opbrengsten (gclet op de
aanzienlijke uitgaven voor bodemsanering) en om prevenlie.

W Bloembergen (1994), p. 117.
WJ SER-rapport 93/14(1993). p. 5.
•»« SER-rapport 93/14 (1993), p. 37.
»5 SER-rapport 93/14(1993). p. 36. Ziedaarover kritisch Hartlief & Van Maanen (1994), p. 76: 'Zal de verkecr»-

deelncmer zijn verantwoordelijkheid sterker beleven en dus voorzichtiger njden? ... Het is een feit dat eerderc
kostenverhogmgen ten aanzicn van het gemotonseerd verkeer wat dat betreft niel veei resuiuat hebben gehad'.
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worden afgewezen.*** Daartoe was ook volgens de SER nader onderzoek nodig
naar een collectieve afwikkeling van regres, dat wil zeggen dat de totale regreslast
van individuele dossiers tezamen in een keer wordt afgekocht. Verder werd nog
op het gevaar gewezen dat door het toegenomen belang van regres de verhoudingen
zullen verharden, hetgeen ook de onderhandelingen tussen regresnemers en aanspra-
kelijkheidsverzekeraars negatief zou kunnen beinvloeden (waardoor uiteindelijk
ook de uitvoerings- en procedurekosten konden toenemen). Om die reden moesten
het werkgevers- en collegaverweer, ook voor de volksverzekeringen worden ge-
handhaafd.
Er is kritiek op deze 'gebiologeerde' manier waarop de SER in zijn advies het
standpunt van het kabinet Hjkt te volgen.*"'" Verbazen kan het standpunt van
de raad echter nict. De SER vertegenwoordigt de belangen van werkgevers en
werknemers en het directe gevolg van uitbreiding van het regres (met instandhou-
ding van het werkgevers- en collegaverweer, zoals de raad adviseert) lijkt daarvoor
gunstig te zijn. Vanuit de gedachte dat de kosten van schadeveroorzakende activitei-
ten daar mocten worden gelegd waar ze zijn veroorzaakt, komt de SER dan ook
zelf nog met de suggestie van een regresrecht voor werkgevers, voor de door hen
uitgekeerde Ionen en uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van werkne-
mers.''^ Het tweede punt van de adviesaanvraag, dborwerking van de nieuwe
gronden van risicoaansprakelijkheid in Boek 6 BW voor regresnemers, achtte de
SliR onwenselijk. Dat had hoofdzakelijk financiele redenen en berustte op de
gedachte dat slachtofferbescherming bij die bepalingen vooropstaat. Op het derde
punt ten slotte, de fcitelijke toepassing en uitvoering van het regres, bracht het
SHR-rapport weinig nieuwe informatie. In het kabinetsvoorstel tot intensivering
van het regres las de SHR een aansporing tot een consequenter en systematischer
uitvoenngsbeleid van sociale verzekeraars, dat wil zeggen dat in meer gevallen
regres plaatsvindt. Daartoe moest de bestaande gedragslijn worden gevolgd dat
regres alleen plaatsvindt als de opbrengsten de kosten duidelijk overtreffen.'''^
Wcl overigens zou dc benadeelde voorrang moeten krijgen bij samenloop van
zijn schadevordering en de regresvordering. . .

De Sociale Verzekeringsraad deelde deze conclusies.™ De raad is echter, met
opgave van de eerdergenoemde argumenten, specifiek gevraagd naar de financiele
consequenties van de uitbreiding van regres naar de volksverzekeringen. In een

6«« SI-R-rapport 9.V14 (1993). p 6.
M l Martlicl'& Van Maanen (1994). p. 76.
«»« IX- raad \\ ijst in ilil vcrhand tc\cns op het verschil met de vcrhaalspositie met de overheid die in de hoedanigheid

van anibtcnarenvwrkgc\er wcl ccn regresretht hceft (art 2 VOA). SKR-rapport 93/14 < 1993). p 39 Tijdetis
dc pailcmcntairc hchantleling van de Wet tcrugdnnging ziektc\ erzuim sprak de staatssccretam ook al haar
\ erwachtmg ml dat dc St-R tcvens aandachl zou ncsteden »an de vraag naar de wenselijkheid van de invoenng
\-an regres voor wTrVgevers; TK 1992-9J. 22 899. nr. 6. p. 24.

«»9 Sl-R-rapport 9.VI4 (1W3). p. 38.
» 0 Sociale Versckcnngsrud (1993). p 18 en 24.
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snkel zinnetje in de adviesaanvraag \Taagt het kabinet tevens naar de daarvan te
verwachten positieveen negatieve gedragseffecten.™' Kennelijk heeft het kabinet
jaarbij mede het oog gehad op preventie. Volgens de Sociale Verzekeringsraad
zouden de opbrengsten van het regres alleen al voor (de vroegere) AA W-uitkenn-
gen liggen tussen 188 en 257 miljoen gulden.™" Voor wat berreft de mogelijke
gedragseffecten heeft de raad door het bureau Research voor Beleid B V een kleine
Studie laten uitvoeren. Daaruit concludeerde de Raad dat regres in dit opzicht geen
beletsel is. Vooreventuele positievegedragsetYecten in de zin van het door burgers
en bednjven vermijden van risicovolle gedragingen of activiteiten was de conclusie
van de Raad echter ronduit negatief. De raad noemt zulke effecten 'zeer onwaar-
schijnlijk', al heb ik mijn twijfels over het - kleinschalige - onderzock waarop
de raad die conclusie baseert.™ Ten slotte had de adviesaanvraag aan dc Sociale
Verzekeringsraad betrekking op de uitvoenngstechnische aspecten van de uitbrei-
ding; net als de SER zag de Verzekeringsraad heil in collectivering.""

5.J.4 £r/is/(ge Ar/f/e/fc

Het intussen nieuw aangerreden kabinet Kok I (PvdA, VVD en D66) heeft het
SER-advies op alle drie de punten gevolgd,™* en is overgegaan tot de indiening
bij de Raad van State van een concept-wetsvoorstel 'Uitbreiding regresrcchten
naar de volksverzekeringen'. Dat zou in een regresrecht moeten voorzien voor
de toen geldende volksverzekeringen (AAW, AWBZ en AWW) en voor werkge-
vers. De status quo van de aansprakelijkheidsregels onder het oude recht zou wor-
den gehandhaafd en voorts introduceerde het, op aandringen van sociale verzeke-
raars, een apart vorderingsrecht voor het brutodeel van de uitkeringen.™*
Dit wetsvoorstel is gestuit op naar eigen zeggen, 'ernstige bedenkingen' van de
Raad van State.™' Als gevolg daarvan is het weer ingetrokken en nooit openbaar
gemaakt. De raad kwam met het zeer fundamcntele bezwaar dat met de uitbreiding
van het regres:

'(•••) een richting wordt ingeslagen die aanmerkelijk afwijkt van deontwikkclingen waarin het sociale-
verzckeringsstelsel en het civiele aansprakelijkhcidsrecht zieh gedurende de naoorlogsc penode in
Nederland hebben ontwikkeld. Het sociale-verzekeringsstelsel heeft zieh losgemaakt van de oorzaken

TOI Adviesaanvraag aan de Sociale Verzekeringsraad opgenomen als Bijlage I in het uiteindelijke rapport, Sociale
Verzekeringsraad (1993). p. 7 Bijlage.

W2 Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek verwachtte in 1994 van de uitbreiding van het regres naar die weiten
(AWW. AAW en AWBZ). gencht op het jaar 1991, een stijging van 12% van de jcWe/af/ voor WAM- en
WA-verzekeraars; Janssen (1997). p. 160.

»3 Sociale Verzekenngsraad (1993). p. 35.
XM Sociale Verzekeringsraad (1993). p. 24.
W5 TK 1994-95. 24 169. B. p. 6
»6 Het voorstel is nooit gepubliceerd, zie TK 1994-95, 24 169. B en daarover Beekman (1995), p. I23J.
W Zie TK 1994-95. 24 169. B. p. 4. Volgens de MvT bij de Algemene nabestaandenwel had de intrekking van

het voorstel met zozeer te maken met de kritiek van de Raad van Slate, maar met de plannen voor afschafTing
van de AAW (in die zin nr. 3. p. 20). Zie ook Beekman (1995). p. 1233.
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van ziektc en ongeval, terwijl met de invoering van ecn aantal risico-aansprakelijkheden in het nieuw

BW in de cerste plaats is beoogd het indi viduelc slachtofler extra bescherming te bicden in die gevallen

waarin als gcvolg van ccn bcpaalde activitcit ccn extra risico in het leven wordt geroepen voor derden.

Dcze extra bescherming strekt zieh echter niet uit tot de verhaalzoekende instantie die de schade van

het slachtofTcr hcefl vergocd (...)'""

Regres zou betekenen dat het uitgangspunt werd verlaten dat de volksverzekenngen
zowel bescherming bieden tegen het risico van het schade lijden als het risico
van het schade veroorzaken. Dit achtte de Raad van State principieel onjuist.™'
De Raad vond verder dat regres niet het juiste instrument was voor de door het
kabinet beoogde reallocatie. Regres op grond van schuldaansprakelijkheid is, zo
stelt de raad het, met het oog op kostendistributie niet efficient en gaat bovendien
gepaard met - ook maatschappclijk - hoge kosten: verharding van de onderhande-
lingen tusscn de daarbij betrokken partijen, meer en langduriger gerechtelijke
procedures en meer proces- en uitvoeringskosten."° De regering heeft het wets-
ontwerp ingetrokken, maar de kritiek van de Raad van State daarbij volledig naast
zieh neergelegd. Naar verluidt,'" heeft daarbij de gedachte voorgezeten dat de
op touw zijnde socialc maatregelen nieuwe mogelijkheden zouden bieden om de
beoogde uitbreiding te bereiken. Waar dit de praktische kanten van het regres
öetreft kan d'aarvoor in het ficht van het hiervöör gezegde begnp worden opge-
bracht. Maar ook het bczwaar dat het aansprakelijkheidsrecht in beginsel een zaak
is tusscn sehadevcroorzaker en benadeelde en dat het gebruik daarvan legitimatie
behoeft, liet het kabinet praktisch onbesproken.

5.5.5 D<? w/euwe /roers

Door de noodzaak van bezuinigingen en privatisering van de sociale sector dienden
de beoogde sociale wijzigingen zieh kort nadien aan. De eerste van deze maatrege-
len had echter gee» betrckking op de volksverzekenngen, maar op de privatisering
van belangrijke delen van de Ziektewct door invoering van de Wet uitbreiding
loondoorbetalingsplicht."' Deze ingnjpende wet heeft de loondoorbetahngsplicht
van werkgevers van twee dan wel zes naar /uveew\'i^/?ig weken verlengd. Daartoe
is art. 7:629 BW ingevoerd, dat werkgevers verplicht tot doorbetaling van tenminste
70% van het dagloon aan de zieke wcrknemer voor een periode van tweeenvijftig

TO« TK I9W-95. 24 169. B. p. 7 en 5.
70« Zie over de/e kntiek ook llcckman (1995). p. 1233.
710 Hoi iscenpcnodickc. bijvoorbeeld jaarlijkse. al'docning van alle regrcsvordenngen van de regresnemer of een

collecticfregtrsncmcrs lc/amcn. door het \ abstellen van een door de WA-verzekeraar of het collectief WA-
vtf/ekeraars (\crtcgen»v>or\1igd door het Verbond van Ver/ekcraars) verschuldigde afkoopsom (/u*y> »iff)

711 Zievnj expliciet IX IW4-W, 24 lh>>. nr 3 (MvTX p. 20 en daarover Beeknun (1995), p 1234 en Janssen
(1997). p. 156

TI3 3 * 19%. 1 K Over de vwnvlmgsgcarfuedcnB \^n m. 6:107« BW o.a. 5f*afcxiguatngi»«K*I. an. 107a (Bo*);
Hartlief & Van Maanen (1991). Van Boom (1995). p 863; Storm (1996); en Hanlief A Van Maanen (1996)
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weken."* De gedachte was dat werkgevers. doordat ze rechtstreeks worden gecon-
fronteerd met de financiele consequenties van de arbeidsongeschiktheid en hct
riekteverzuim van hun werknemers. zoveel mogelijk zouden doen dit te voorko-
men."* Bij die gedachte paste volgens de regenng bij monde van toenmalig
staatssecretaris Linschoten regres, mdien derden aansprakelijk blijken te zijn voor
het ontstaan van de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tevens hoopte de regering
dat dit het geldend maken van regresvordenngen vergeleken met de situatie onder
deZiektewet zou bevorderen, nu werkgevers zelf daarbij meer (immers een recht-
streeks financieel) belang hebben dan bednjfsverenigingen."' Bij deze opsom-
ming van redenen klinkt nergens het punt (een gefundeerd argument voor regres
zou lk het met willen noemen) dat als gevolg van pnvatisenngstendensen en dc
uitbreiding van de verantwoordelijkhcid van werkgevers in hct arbeidsrecht, op
werkgevers een dermate groot financieel risico iskomen te rüsten, dat maatregelen
gewenst zijn,"* In wezen lijkt toch vooral dat het punt te zijn geweest.'" Daar
komt bij, dat art. 6:107a BW een einde maakte aan de achtergestelde positie die
werkgevers vergeleken met de overheid als ambtenarenwerkgever krachtens de
Verhaalswet ongevallen ambtenaren hadden. Met name door dit laatste kon dc
regeling rekenen op instemmende reacties vanuit de rechtsliteratuur."* Maar
ook dit punt geeft natuurlijk op zichzelf weinig fundering voor het regresrecht
zelf: men kijkt alleen naar de regeling voor de overheid,"'' en vraagt op grond
daarvan om een gelijke positie.

De eerste stap naar invoering van het regres in de volksverzekeringen was de
vervanging van de Algemene weduwen- en wezenwot door de Algemene nabe-
staandenwet, die burgers beter zou moeten confronteren met hun eigen verantwoor-
delijkheid voor de financiele gevolgen van overlijden. Daarbij paste volgens de

713 5/6 1996. 134. Bij CAO of individuele arbcidsoverccnkomsl kan dit worden uitgebreid, bijvoorbeeld door
termijnverlenging en verhoging van het uitkeringspercentage. Voor het regresrecht maakt dit geen verschil
Wei relevant is uiteraard of de werkgever het risico van loonkosten zelfdraagt of, wat ook mogelijk it, /ich
erlegen verzekert.

?|4 De maatregelen varitren van het venter terugdringen van de risico'» van de werkpiek door verbetenng van
de arbeidsomstandigheden. taakinvulling en indringender verzuimbegeleiding en controle tot het regelen van
bijzondere zorg- en verzekenngsarrangementen voor werknemers.

715 TK 1995-96. 24 326, nr 7.
716 Blijkens de eerdergenoemde van de Ondememersorganisaties in 1992 en maatschappelijke commotie, ook in

juridische klingen, zoals de hartenkreet van Van der Veen (1993), p. 756 in het Afafcrfa/ufr ,/un>/efl/>/a</ en
zie over dal gevoelen ook reeds Mok (1977), p. 165.

717 Ook Hartlief <SL Van Maanen (1996). p. 126 noemen dit waarschijnlijk. Vgl. ook Van Boom (1995). p 863
die het verhaalsrecht duidt als het antwoord op dc roep om regres van werkgevers (en daarmee wellicht doelt
opdebrandbnefvandeondememersbrgamsaiies in 1992 bijdeaanvankelijke uitbreiding van de loondoorbeta-
lingsplicht)

7)1 Daaraan hechten Van der Veen (1993). p. 756; Hammerstein (1994). p. 3; en Hoogendijk (1994), p. 12; voort»
Storm (1996); en, voorzichtiger Hart lief & Van Maanen (1994). nt. 2.

719 Die naar ik aangaf prnnair heeft berust op budgenaire redenen (handhavmg en uitbreiding van het verhaalmiveau
zeals dat bestond onder het omstreden en inefTiciente regime van de ccssieclausules).
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wetgever dat de Sociale Verzekeringsbank een verhaalsrecht had jegens individuele
schadeveroorzakers. Het gaat om:

'(...) een principle verandering, namelijk een bcperking van de reikwijdte van de volksverzekeringen
als vcrzckcring. Vroeger was hct uilgangspunt van de volksverzekcringen dat zowel het risico dat
een vcrzckcrdc schade zou leiden was verzekerd, als het risico dat cen verzekerde een schade zou
veroorzaken welke zou leiden tot ccn uitkering of verstrckking ingevolge een van de volksverzekeringen.
Thans wordt het verzekerd risico uitdrukkclijk bepcrkt tot de eerste situatie. Wie in de nieuwe situatie
schade vcroorzaakt die bij een ander Icidt tot een uitkering krachtens een der volksverzekeringen is
hiervoor aansprakclijk. Voor hct dekken van dit risico zal men dus - voorzover men dat nog niet heeft
gcdaan - ccn particulicrc aansprakclijkhcidsverzekering moeten afsluiten (..) '""

Hoewel het kabinet dit niet stelt, lijkt het daarmee te bedoelen dat het niet langer
hecht aan het vestzak-broekzak bezwaar, dat eerder aan het regres in de volksverze-
keringen in de weg stond. Maar de passage kan enig demagogisch gehalte niet
worden ontzegd. Want hct klopt natuurlijk niet wat er gesteld wordt; het zs niet
werkelijk zo, dat voorheen het risico van aansprakelijkheid onder het bereik van
de verzekering viel. De schadeveroorzaker was en is volgens regels van aanspra-
kelijkheids- en schadevergoedingsrecht niet tot vergoeding gehouden voor schade
dip al .dnorxterdfip .is veiy.nfid ria'.hfiP.O.tnftt.hftf .v^.c.v.kflndf.'̂ Kvr^ j;av,d? >«\\kf>er-
zekcringen niets te maken. Wat de passage alleen zegt is, dat men ook zelf het
schaderisico van dczegevallen (van aansprakelijkheid) niet langer wil financieren,
althans dat de middclen hiervoor ontoereikend zijn. Dat is een sociaal-economisch
problecm, ter bestrijding waarvan administratieve instrumenten kunnen worden
ingczet: het terugbrengen van het verzekerde risico, extra premieheffing, enzovoort.
Vanwaar nu dcze verandering? Toenmalig staatssecretaris Linschoten stelde voorop
dat doordat in hct kader van de volksverzekeringen geen regres plaatsvond de
premies voor de volksverzekeringen hoger waren dan strikt noodzakelijk, terwijl
die voor de aansprakclijkheidsverzekeringen, in vergelijking met omringende lan-
den,"' relaticf laag waren. Invoering van regres voor uitkeringen krachtens de
relevante volksverzckeringswetten betckent dan. daarover is de wetgever vrij uitge-
sproken, extra opbrengsten voor de sociale verzekeringskas.'" Beoogd zijn con-

T» TK 1994-95, 24 169. nr. 3 (MvT), p. 21.
711 TK l9<>5-%. 24 758, nr 3 (MvT). p 48 Oic vtrgelijking lijkt echter ondcr mew voor de vergoeding by arbrids-

ongevallcn en benicpvicktcn nid owrtuigend In dc sociale premies van de landen om onshecn zijn waarschijnlijk
immers mcl dc premies venjiscontccrd un>r de (particulicrc) beroepsongevallenvcrrekcnngen die men daar
kenl I Vil gcldi ook voor dc sidling dat de WA-premies vergeleken met de ons omnngende landen aan de läge
kam /i|n. warn \celal is de aansprakelijkheid \an werigeven door de evenbedoeMt » w u k u ingen uitgeskrten
of beperkt Nicer hicro>tr in het actuelc naslagwtri van Reybroeek. P. vm. / > gaoaJMtaorg »n *

>«//«•<!- «ii fartHyuzi'fttMwmvtrriftg m </< /id-jmrrn tan <fc rarapne um>. Antwerpen e a . 1995
TJJ TK 1994-95, 24 169. B.6: indewlfde nn TK 1995-96. 24 758. nr 3 (MvT), p 47. In Belgit zijn zulke(financi-

clc) nvxicven dc aanlciding gcw«sl tot hervorming van het verfceersaanspnkelijkheidsregime bij de schade
door motomjtuigen. /ie Senaal (Bdg) I99.V94. 980-1 (MvTk p. 4 en 35 en daarover Engelhard ft Van Maana
(I998<it. p :.V

- • • • • : . - - - . .
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.Tete bedragen, die moeten bijdragen aan de gewenste besparingen."' Overigens
vordt dit belang van de concrete regresopbrengsten soms gebagatelliseerd wegens
let geringe aandeel daarvan op de totale verzekeringsuitgaven. '"•* Maar dat lijkt
ne niet terecht: zuiverder zou zijn ze te vergelijken met de uitgaven voor gevallen
jvaann tevens sprake is van aansprakelijkheid. Hoe dan ook lijkt me dit geen
iragend argument voor het regres. Nog daargelaten de wijze waarop en tegen welke
tosten regres tot opbrengsten moet leiden, is daarmee immers, zoals ik het zie,
«e/ gezegd waarom op^re/tgs/en een argument opleveren voor regres nu daartegen-
3ver immers het bezwaar staat van de (WA)schadelast.'"* Het probleem van
ie maatschappelijke kosten van ongevallen wordt dan dus alleen verschoven. Dit
xzwaar zal de staatssecretaris hebben beoogd weg te nemen met zijn opmerkmg
over het verschil in ontwikkeling van de premies in het publieke bestel (rclaticf
ioge premies) respectievelijk de WA-branche (relatief läge premies). Maar daargela-
ten of de hoogte van depre/mev in dit verband de juiste graadmeter is, ontbreckt
;lke onderbouwing voor die (naar mijn indruk wat twijfelachtige)"" Stelling.
Maar de uitbreiding van regres was met louter een financiele aangelegenheid:

'Een en ander leidt crtoc dat de kosten van bepaaldc maatschappelijke activitcitcn, bijvoorbceld het
verkcer en dc daarnicc gepaard gaandc onvcilighcid. onvoldocndc tol uiting komen. Overigens gast
het hier zeker nict allccn om vcrkccrsonvcilighcid. Ook dc risico's en kosten van andere maatschappelij-
ke vcrschijnsclcn, zoals de milicuproblematiek, fouticf medisch handclcn en cnminalitcit zijn voor
een deel verborgen in de uitgaven voor de sociale vcrzekeringen (...)'*"

Dit betreft een korte maar belangrijke passage, die zou kunnen aangeven wat juist
de allocatie van de evenbedoelde kosten naar de schadeveroorzaker zo wenselijk
maakt. Het kabinet beoogde de kosten van juist die schadeveroorzakende gedra-
gingen en activiteiten waarvoor aansprakelijkheid bestaat zichtbaar te maken. Met
welk doel wordt niet gesteld. Al met al blijft de redengeving dan ook, voor een

72} Van de invoering van hei regresrecht in de Wet arbctdsongeschiktheidsvoorciening jonggehandicaptcn wcrd.
volgens de toelichtingsmcmorie (TK 1995-96, 24 760. nr. 3, p. 25), een besparing verwacht van 5 miljoen
gulden, van dat in dc Wei arbeidsongeschiktheidsverzekenng zelfstandigen (TK 1995-96, 24 758, nr 3, p 48)
een besparing van 15 miljoen gulden Dit laatste wordt ook genoemd voor het regresrecht in de AWBZ (in
de toekomst 25 miljoen gulden, TK 1998-99. 26 238, nr. 3. p. 8).

724 Zuiverder zou zijn te vergelijken met dc uitgaven voor gevallen waann (evens sprake is van aansprakelijkheid.
Bloembergen (1978), p. 704 wijsl op cijfers van de Studiegroep Vcrkecrsaansprakclijkhcid die inhouden dat
er in 1974 voor ongeveer 55 miljoen NLG aan regresopbrengsten is vertiaald tcrwijl in dat jaar 14 a 15 miljard
NLG is uilgekeerd voor WAO, ZW en ZFW.

725 Zie uitvoeriger Engelhard (2001a). p. 51-52.
726 Wat de WA-premies betreft hjkt de Stelling van dc staatssecretaris dat deze aan de läge kam zijn wat dubieus.

Un het interdisciplinaire onderzoek van Faun; & Hartlief (1995) blijktdat in de nabijc toekomst veeleer extra
kosten voor WA-verzckeraars tc \ erwachten zijn. Vcrdcr roepl ook de algemeenheid van zijn sidling vragen
op. Arbeidsongevallen bijvoorbecld, zijn zowcl in aantal als in (schadelomvang immers aanmcrkelijk minder
emslig dan privc-, sport- en verkeersongevallen (ook als rckening wordt gehouden met ondcrrapportage), / ie
Klein Hesselink, DJ., Oigeva/jregufrune m fcedVi// Amsterdam, 1995, p. 20.

727 TK 1994-95, 24 169, nr. 3 (MvT). p. 21 Voor wat betreft de AAW gold dat de WAO daarop sleehts een
kxmgerelateerde aanvulling gaf en de kosten van arbeidsongeschikthcid dus hoofdzakclijk voor rckening kwarnen
van de Staat. • ^
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"1
ingrijpende uitbreiding van de gevolgen van aansprakelijkheidalsdeonderhavige,
wat schimmig; daarin had de Raad van State gelijk. Voor het kabinet leek hiermee
echter de weg vrij naar verdere uitbreiding van het regres. De vraag of regres paste
bij het karakter van de volksverzekeringen werd 'in feite achterhaald' genoemd.™
De stelselherziening na de ingrijpende wijziging van de arbeidsongeschiktheids-
wetgeving per 1 januari 1998 zou de beoogde uitbreiding vanzelf tot gevolg hebben.
Op deze datum trad de zogenaamde Pemba-wetgeving in werking. De bedoeling
van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen was om werkgevers meer financiele verantwoordelijkheid te geven voor
de kosten van /«//gf/wr/ge arbeidsongeschiktheid,'"' zij zouden het beste in Staat
zijn om het uitkcnngenvolume te bewaken en terug te dringen. Men moest de
volle WAO-premies gaan betalen, gerelateerd aan het aantal WAO-ers in zijn
bedrijf. Om het effect daarvan zo groot mogelijk te maken werd bovendien de
AAW ingetrokken; het deel van de uitkeringen dat voorheen door de AAW werd
gefinancierd, zou dan vrijwel volledig worden betaald door de WAO-premies.
Als gevolg daarvan moest wel ook een regeling worden getroffen voor twee catego-
r i e s van arbeidsongeschikten die /w/toi de WAO vielen:"" de Wet Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

jbnggeilandlcapicn.
I let kabinet greep deze ontwikkelingen tevens aan voor een belangrijke uitbreiding
van het regresvolumc ten behoeve van de sociale fondsen. Door het vervallen van
de AAW kwum immers het van het WAO-regres uitgezonderde fictieve AAW-deel
te vervallcn.'"" Het trof voor de aanmcrkelijke uitbreiding van het regres die
daarvan het gevolg zou zijn, geen maatrcgelen. De redenen hiervan mögen in het
licht van het vorenge/egde duidelijk zijn. Het kabinet beoogde naar eigen zeggen
met dit vcrvallen van de AAW extra regresopbrengsten. De Sociale Verzekerings-
raad had desgevraagd de financiele consequenties van de uitbreiding van het regres-
recht naar de AAW begroot op tussen de 145 en 180 miljoen gulden.'" Tevens
gingen zonder vcel omhaal nieuwe regresbepalingen gelden voor de delen van
de AAW die door speciale arbeidsongeschiktheidswetten zouden worden vervangen.
Dat was vanwege het uitdrukkelijke ontbreken van een regresrecht in de AAW
opmcrkelijk, ecns temeer nu de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehan-
dicapten uit de algemene middelen wordt gefinancierd terwijl voor sociale voorzie-
ningen in de regel een regresrecht ontbreekt (een aspect waaraan in de toelichting
geen woord wordt gewijd). Vermoedelijk heeft bij het argument voor reallocatie,
in elk geval in latere jaren, ook wel een rol gespeeld dat regres zou kunnen bijdra-
gen aan preventie. In het al genoemde SKR-rapport uit 1993 wordt daarover gesteld

7JI TK 1998-99. 2t> 238. nr 3 tfvivT). p 3
7 » Wcl premicvIilTcrcmiatie en marklwerising bij arbeidsongcschikthcKlsvcr7ckcnngcn. Srf>. 1997. 175.
7J0 Bi jn>mlerc aibcklsongeschiktheidsregelmgcn voor wer i e lore w e r i n e m m nullenbuiien beschouwingbl i jven.
TJ1 Brekman (1995) . p. 1234.
7}J Sociale Venrekcnngsraad (1993) . p. 33 .
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dat het regres kan leiden tot een kostenconfrontatie die 'een scherpere verantwoor-
delijkheidsbeleving en maatschappelijk gezien meer doelmatige allocatiebeslis-
singen' moet be vorderen." In dienchting gaat een expose van justitieel minister
Korthals over de betekenis van de onderhavige regresrechten. zij het in een andere
context.'" De minister stelde dat regres eraan zou kunnen bijdragen dat potentiate
veroorzakers worden gestimuleerd de nadelige gevolgen van hun handelen voor
anderen volop in de afweging te betrekken. hetgeen dan weer een belangrijke
preventieve werking tot gevolg kan hebben. Maar de Memone van Toelichting
bij de regresbepalingen zelf is daarover nogal summier. Bij de invoering van de
Algemene nabestaandenwet werd wet opgemerkt dat het noodzakelijk was dat
alle sociale zekerheidswetten voor een adequate lastenbeheersing voldoende impul-
sen bieden. En, daarop volgend, dat dit wilde zeggen dat diegene die het verzekerdc
risico kan beinvloeden door het systeem geprikkeld moet worden dat risico tc
beperken.'" ' ^ «••-•••

Dezelfde argumenten werden aangehaald toen in 1999, kort na het aantreden van
kabinet Kok II, werd voorzien in een Wet tot invoering van het regresrecht in
de Algemene wet bijzondere ziektekosten en tot versterking van het regresrecht
in de Ziekenfondswet."* Deze wet voorziet primair in een uitbreiding van het
regres naar de Algemene wet bijzondere ziektekosten.'" De SER had in zijn
eerdergenoemd advieseigenlijk bezwaren tegen de uitbreiding van het regres naar
de Algemene wet bijzondere ziektekosten vanwege de oorspronkelijke doelstclling
van die wet, namelijk het bieden van collectieve dekking tegen bijzondere immers
zware gezondheidsrisico's. Toch heeft de SER niet negatief geadviseerd omdat
het onwenselijk leek om voor bepaalde collectieve uitgaven wel en voor weer
andere geen regres te taten plaatsvinden. De invoering van het onderhavige regres-
recht was het sluitstuk van de invoering van het regresrecht voor de volksverzeke-
ringen."® Het beoogde met de invoering van het regresrecht in de Algemene
wet bijzondere ziektekosten voor de jaren 1999 en 2000 respectievelijk 15 en 30

733 SER-rapport 93 /14 (1993 ) , p. 6. ' "''•••"- " - * ' * ' ' ' " > ' • • - ' "•"'*'"" ' ^ • - * ^ " - - ' • - * ' ^ - ' 4 .

' M In antwoord op kamervragen naar aanleidmg van zijn brier over de dreiging van een 'clatmcultuir' (TK 1999-4)0,

26 630, nr. 2. p. 3). Ovcngens zijn de wctlchjke regresrechten van sociale vcr/ckeraars en werkgevers pnmair

gefnitieerd door het minislerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zij het 'mede namens de Minister van

**' Justitie en de Staatssecreuris van Welzijn en Cultuur'.

« 5 TK 1994-95, 24 169. nr. 6. p. 32. Voor de W A O geldt mede om deze reden dat de hoogte van de premie»

afhankelijk is van het arbcidsongeschikthcidsnstco van het bednjf. Dit betekent dat naast een algemcen premtedeel

een gedirTerenlieerde premie wordt geheven die aflunkehjk is van de omvang van de arbeidsongeschiktheKlslajten

van het betrokken bedrijf

« 6 T K 1998-99, 26 238; &A 1999, 239.

1 7 Tevens garde wet een speciale uitvoeringsbepaling die bestemd was voor de Ziekenfondswet en die het de

' ' Ziekenfondsraad en het Verbond van Verzekeraars mogelijk zou maken regresvordenngen collcdief af le wikkelen;

zie uitvoenger paragraaf 4.2.

n s Toenmalig minister Borst noemde de discussieofhet regres wel past bij de volksverzekeringen 'in feile achter-

haald'. TK 1998-99. 26 238. nr. 3 ( M v T ) , p. 3.
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miljoen gulden; die bedragen heeft het ook opgeleverd.'" Voor latere jaren zijn
de bedragen hoger.™" De betekenis van dit budgettaire belang bij regres lijkt
dringend te zijn geweest. Het was eigenlijk de bedoeling van de toenmalige regenng
om de invoeringswet gelijk al op 1 januari 1999 in werking te laten treden, maar
door het aandringen van de Ziekenfondsraad en het Verbond van Verzekeraars
heeft de minister er aanvankelijk mee ingestemd die datum een jaar te verschuiven.
Kennelijk is voor de begroting van het jaar 1999 op de regresopbrengsten gerekend,
want door een amendement van de Tweede Kamer is de wet uiteindelijk al op
1 juli 1999 van kracht geworden. Maar het gaat volgens de toelichting bij de wet
niet alleen om budgettaire argumenten. Gewezen wordt opnieuw, kort, op het
belang van het zichtbaar maken van de kosten van schadeveroorzakende activiteiten
omwille van doelmatigere allocatiebeslissingen.™'

Dat het gewicht van dit argument van zuivere kostenallocatie voor de invoering
van het regresrecht van sociale verzekeraars en werkgevers niet moet worden over-
schat, blijkt wel uit de ontwikkeling die zieh in dezelfde sociaal-liberale regeerperi-
ode voor het regresrecht van pensioenfondsen heeft voltrokken. De achtergrond
daarvan is vrij ingewikkeld, maar komt globaal hierop neer. Particuliere pensioen-
fondsen hadden wat hun verhaalsmogelijkheden op derden betreft dezelfde achterge-
sfci'cfc positrc fen opzic/rfc van het ovenfieitfspensroenfontfs, riet vroegerc AßP,
als werkgevers voorafgaand aan de invoering van art. 6:107a BW (ten opzichte
van de overheid als werkgever). Met ABP had verhaal voor de invaliditeitspensioe-
nen aan ambtenaren en nabestaandenpensioenen. terwijl particuliere pensioenfondsen
geen regresrecht hadden. Daarop lijkt enigc kritiek te zijn geweest.™" Zoals be-
kend ishet ABP in 1995 echter geprivatiseerd. InbeginselzoudenieuweStichting
Pensioenfonds ABP, zo steh ook de Memorie van Toelichting,''" niet meer of
betere verhaalsmogelijkheden moeten hebben dan andere pensioenfondsen. Maar
om de vermogenspositie van de Stichting vergeleken met het ABP te continue-
ren,^ is ervoor gekozen aan de stichting ook weer een regresrecht toe te kennen.
Kennelijk lag het punt gevoelig. want besloten is de nieuwe regresregeling slechts
tot 2001 te laten gelden en om dan de achtergestelde positie van de fondsen op-
nieuw te bezien.™' Het punt is nu dat per 1 januari 1998 ook de ambtenaren
onder de sociale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Ziektewet en WAO) zijn
gaan vallcn, waardoor het regresrecht voor de Stichting ABP budgettair van bedui-
dend minder belang werd. Het had slechtsbetreklcing op bovenwettelijke uitkerin-

73« Zic daarovcr Jansscn (1999), p. »o.
74« len pivnucvcrlaying mag hicrvan overigens met worden verwacht. De verwachte opbrengsten van hel AWBZ-

rcgrcs vallcn in hcl niet bij de uitgavcn: 30 miljard(') NLU. daarovcr Frenk (1999), p. 41.
HI TK 1998-9»». 26 238. nr. J (MvT), p. 4
142 Vgl Sinninghe Damste (1999), p. 60 ('Rcdacht rnoct worden dat andere pensioenfondsen een verhulsrecht

ontberen!").
74J TK 1994-95. 24 205. nr .< (MvT). p. 70.
744 In die woorden TK I9V4-95. 24 20S. nr. 3 (MvT). p. 70.
749 Uitdrukkclijk bepaald in art. 75 van de Wet privatisenng ABP. en daarover (summier) TK 1994-95. 24 205.

nr. J (MvT). p, 70.
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gen en de uitkeringen aan nabestaanden. Daarmee kwam het kabinet in 2001 voor
de volgende afweging te staan. 0/nW men zou kiezen voor handhaving van het
regresrecht van deze nieuwe Stichting ABP en dan (politiek) gehouden zijn tot
litbreiding van het regresrecht naar de andere particuliere pensioenfondsen. Vanuit
illocatieoogpunt gezien zou dät uiteraard voor de hand hebben gelegen. O/itW
5ien zou het regresrecht van de stichting afschaffen (en daarmee bijvoorbeeld onder
meer een stijging van de WA-schadelast vermijden). Het kabinet heeft, zo blijkt
ait navraag bij de stichting ABP, voor afschafllng geopteerd.

5.5.6

De argumentatie van de regering bij de invoering van de regresbepalingcn kan
niet echt sterk worden genoemd. Dat het regres budgettair aantrekkelijk is, is allecn
overtuigend als men eenzijdig redeneert vanuit het perspectief van de begroting
van het Ministerie van Sociale Zaken. Het is een zuiver politiek argument. Daar-
naast wijst de regenng op het belang van het bevorderen van zuivere kostenallocatie
('de schadeveroorzaker betaalt'), maar de onderbouwing daarvan is matig. Gesteld
wordt dat de kosten van schadeveroorzakend gedrag beter zichtbaar moeten worden
gemaakt, maar in het midden blijft waarom dit beperkt blijft tot de kosten van
venv//7/>aar schadeveroorzakend gedrag (alleen zulk schadeveroorzakend gedrag
kan immers aanleiding geven tot aansprakelijkheid). Daarmee lijkt het principe
een 'dekmantel' voor de genoemde budgettaire doelstellingen (al is het daarmee
- als dragende grond voor het regres - niet minder belangrijk).
Naar werd gezien heeft op basis van deze argumentatie een nogal turbulente uitbrei-
ding van het regres plaatsgevonden waarin de discussie door de regering werd
beschouwd te zijn afgerond. De regresbepaling bij de invoering van de Wet op
de (re)integratie arbeidsgehandicapten werd zelfs nauwelijks nog gemotiveerd.
Als gevolg daarvan kunnen thans ook de kosten die in het kader van die wet ten
behoeve van de werknemer moeten worden gemaakt binnen het bedrijf waarin
hij werkzaam is, op de schadeveroorzaker (diens WA-verzekeraar) worden afgcwen-
teld. Deze kosten zouden indien de benadeelde ze zelf zou hebben gemaakt kunnen
worden aangemerkt als kosten ter beperkmg van de inkomensschade (en daarmee
verhaalbare schade zijn in de zin van art. 6:96 lid 2 BW). Het ligt echter met steeds
voor de hand dät de benadeelde zulke kosten zelf zou hebben gemaakt. De bena-
deelde zou voor deze schade met andere woorden, nu die niet de zijne is, jegens
de schadeveroorzaker nimmer recht op schadevergoeding hebben gehad uit hoofde
van diens aansprakelijkheid. De reintegratiemaatregelen in het kader waarvan die
kosten worden gemaakt zijn immers pnmair gencht op terugdringing van het aantal
personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkenng en strekken niet noodzakelijk
tot vermindenng van de schade waarvoor het aansprakelijkheidsrecht recht geeft
op schadevergoeding. Het UWV is bijvoorbeeld ook belast met het verstrekken
van subsidies voor werkgevers die arbeidsongeschikte werknemers weer aan het
werk moeten helpen, en zou door de uitbreiding van het regres in dit verband öok
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deze subsidies kunnen verhalen. Het regresrecht van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten gaat daarmee (potentieel) verder dan de schade waarvoor
de schadeveroorzaker bij het uitblijven van het regres aansprakelijkheid zou hebben
geriskeerd, zij het begrensd door het civiele plafond (zie nader paragraaf 7.2).

Dit bczwaar geldt in Ihcorie ook voor de andere zelfstandige regresbcpalingen. Ook in de overige
regresbcpalingen voor socialc vcr/ekcraars en uitvoeringsinstanties strekt het regresrecht zieh immers
uit over 'de krachlcns dc wet gemaaktc kosten'. In zovcrrc is de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten
nict unick. Zo lijkt mij bijvoorbccld ook het (vrocgere) regres voor herplaatsingsloclagen van art.
17 WPA, art. 75 juncto art. 2 VOA twijfelachtig.

In het kader van de sociale verzekeringen waren de regresopbrengsten een belang-
rijk politick argument voor de uitbreiding van de mogelijkheden tot het nemen
van regres. In welke orde van grootte moet worden gedacht? Zoals bekend,™
is het geven van concrete bedragen over de voor verzekeraars aan het regres ver-
bonden opbrengsten en kosten niet eenvoudig: cijfers zijn niet steeds voorhanden
en ook nict steeds betrouwbaar. De mate waarin sociale zekerheidsinstellingen
en werkgevers gcbruikmakcn van hun regresrecht is zonder 'harde' gegevens
moeilijk tc schatten omdat zij uitkeren los van de vraag naar aansprakelijkheid
(en regres bij deze instellingcn niet steeds prioriteit heeft). Bij de invoering van
de Tijdclijkc rcgeling verhaalsrechten in 1992 werd uitgegaan van de volgende
(afgeronde) cijfers.

Over 1983 is door het regres van dc (toenmaligc) bcdrijfsvcrcnigingcn op grond van dc Zicktcwet
en de WAO 47 400 000 gulden vcrhaald, door de zickenfondsen op grond van dc Ziekenfondswet
40 000 (MK) gulden, door het Rijk krachtens dc Vcrhaalswct ongcvallcn ambtcnaren 5 570 000 gulden
en door het ABP krachtens dc Vcrhaalswct ongcvallcn ambtcnaren 7 223 000 gulden (bestaande uit
pensioenschade).'"

Deze cijfers geven slechts een beperkt beeld van de orde van grootte waarin moet
worden gedacht. Zc zeggen, zeker voor de betreffende sociale wetten afzonderlijk,
weinig over de huidige situatie in de sociale verzekeringen, om van de wijzigingen
in de toeloop van het aantal uitkeringsgerechtigden tussen 1983 en 2003 nog maar
te zwijgen. Met name sinds de tweede helft van de jaren negentig hebben in dc
sociale zekerheid ingrijpende stelselwijzigingen en wijzigingen op uitvoeringsniveau
plaatsgevonden. Wat het verbinden van een oordeel of enige betekenis aan dc
evengenoemde cijfers voor sociale verzekeraars verder bemoeilijkt, is dat in dc
praktijk ook uitgerekend in de laatste jaren zeer ingrijpende wijzigingen hebben
plaatsgevonden, die speciaal gericht zijn op het terugdnngen van de uitvoenngs-

74» Aldus Hlocmbcrgcn (1<W2>. p. 120; KAster (1971), p. 117 gaf deaijds in zijn prcadvies gcen cijfen. .
7«? Mv. 0. p. U09 . m l .
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kosten van regres. Bovendien kunnen de regresopbrengsten van jaar tot jaar wisse-
len.

Ulustralief is ccn onderzock naar het regres van ziekenfondsen in de pcnodc 1990-1994 waamit dc
opbrengsten zowel bij de zickcnfondscn ondcrling als per /ickenfonds in dc/c jaren genumen stork
blijkcn te vcrschillcn.'** De totale opbrcngsicn van regres in het kader van dc Ziekenfondswet (dal
wil zeggen van alle zickenfondsen tezamen) bedraagt volgens het rapport in dc pcnodc IW0-IW4
femiddcld 54 200 000 gulden per jaar, tcrwijl de regresopbrcngst in de/c penodc aanmerkelijk hogcr
rad kunnen zijn, namclijk 75 000 000 gulden per jaar. Het rapport concludccrt dat dc /ickenl'ondscn
in tolaal over deze penodc 104 000 000 gulden regrcsopbrengst onbcnul hebben gclatcn.

Daartegenover staan de uitvoeringskosten van het regres. Voor de afzonderlijke
categorieen schadedragers zal nauwkeurig dienen te worden bepaald welk deel
van de kosten aan regres gerelateerd is. Niet alleen moet worden gedacht aan
procedure- en lncassokosten (waaronder ook de administratiekosten zijn tc verstaan
m het beslag dat regres legt op de eigen schadeafdeling). Bloembergen wijst ook
op de aan het regresdeel van de uitkeringenlast gerelateerde winstmarge van de
WA-verzekeraars, de aan het regres gerelateerde deel van de provisie van tussenper-
sonen en overheadkosten."" Bekend is in elk geval wel dat de afwikkelmg van
schadevordenngen door WA-verzekeraars in het aansprakelijkheidsrecht zelf, dus
bij een rechtstreeks beroep daarop, 'duur' is. Zo publiceerde Van Wersch in 1971
een (in het kader van zijn einddoctoraalscriptie verrichte) Studie naar de schadeaf-
wikkeling bij motorrijtuigverzekeraars en de afwikkelingscijfers bij sociale verzeke-
raars."" Daaruit bleken de uitvoeringskosten voor WA- en/of cascoschade-uitke-
ringen voor het jaar 1968 71 % te bedragen van de 'netto' verzekeringsuitkeringen
(door Van Wersch is hiertoe een incassopercentage van 5% in mindering gebracht).
Bloembergen stelde in 1994 dat deze cijfers nog steeds representatief zijn."'
Aangenomen wordt wel dat door aansprakelijkheidsverzekeraars voor regres in
het kader van de volksverzekenngen ten minste 500 miljoen gulden aan premies
moest worden geincasseerd om 300 miljoen gulden aan regresnemers te betalcn.
De vraag die dit uiteraard oproept is wat in breder maatschappelijk verband de
zin daarvan is. Een vaak gehoord punt in de discussie over de wenselijkheid van
het regres van particuliere en sociale verzekeraars is dat de regresopbrengsten voor
hen een zeer genng aandeel vormen op het totaal van hun uitkeringenlast.'"
Waar dit als een (op zichzelf staand) az-gume/jf wordt aangevoerd voor afschaffmg

?«• TK 1996-97. 25 025. nrs 1-2 (tevens gepubliceerd als: fV/rt<M//r«A( /» <fc Zfefen/twufrHtf. "» Gravenhage
1996) Ab een van de belangnjksle oorzaken wordi gewezen op de inefficient orgamsalKstructuur bij de zickcn-
fondsen. . . „ , . „ , _,.,, ,_

' « Bloembergen (1994), p. 121. - i - • •• -. . . ^,
«o De cijfers betreffen zowel het WA- als het cascodeel van de verzekering. Van Wench (1971), p. 76. Ze zijn

daardoor vermoedelijk voor het WA-deel van de uitvoeringskoslen gunstiger, aw., p. 80).
' ) ! Bloembergen (1994), p. 121.
»2 Zie reeds Van der Veen (1961), p. I; Mac Lean (1986), p. 288; Bloembergen (1994), p. 118.
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van het regresrecht van de betreffende verzekeraars,'" lijkt het onterecht. Voor
particuliere en sociale verzekeraars zijn de opbrengsten uit regres substantieel
genoeg om te protester«! tegen de afschaffing van het regres; niet alleen in verband
met de betekenis van het regres voor hun lopende begroting, maar ook als structure-
le inkomstenbron."* Maar ook los daarvan lijkt het zuiverder om te kijken naar
het aandeel van de regresopbrengsten op het totaal van de uitkeringenlast /« geva/-
/c« vvaari« </e ArAa^e t/oor </enfe/t is veroo/zaafo. Als dan zou blijken dat de regres-
opbrengsten ook in verhouding tot de uitkeringenlast met betrekking tot die gevallen
zeer laag zouden zijn, zie ik daarin op zichzelf nog geen argument liggen tegen
regres. Wcl kan de verhouding tussen de regresopbrengsten en de uitkeringenlast
in die zin van betekenis zijn voor de discussie, dat de regresopbrengsten van verze-
keraars in de vorm van een (geringe) premieverlaging dan wel het uitblijven of
verminderen van een verhoging ten goede zullen komen aan de benadeelde. Daaraan
wordt dan juist een argument ontleend ten faveure van regres."' Bekend is echter
ook, dat het effect van de netto regresopbrengsten op de premies veelal niet noe-
menswaardig is."* Regresopbrengsten van verzekeraars komen immers niet onver-
deeld ten goede aan de benadeelde als individuele verzekerde, maar aan het collec-
tief premiebetalers waarvan hij deel uitmaakt. Bloembergen noemtregres om deze
reden 'onzuiver'. Voorde Wetopdearbeidsongeschiktheidsverzekenng, bijvoor-
beeld, zal dit collecticf het bedrijfsleven zijn en dus niet alleen diegenen, die in
het bijzonder blootstaan aan het betreffende schaderisico (bij voorbeeld intensieve
verkeersdeclnemers). Aan te nemen valt niet dat het premievoordeel door regres
kan oplopen tot voor de benadeelde substantiele bedragen."'
Interessant wordt het pas, en alleen dan, indien men de kosten erbij betrekt. De
kosten van regresacties van particuliere of sociale verzekeraars zijn hoog, zo gaat
het argument dan, terwijl de opbrengsten, voorzover zij als zodanig al calculeerbaar
zijn, over het collectief verzekerden zullen worden gespreid."* Bovendien is
nog maar de vraag wat in de praktijk van doorberekening van de regresopbrengsten
in de premies terecht komt, terwijl de stijging van de WA-premies wel min of
meer vaststaat.""* Een hiermee samenhangend bezwaar bij regres kan zijn dat
regres hoogstens een ncgatief effect kan hebben op spreiding van de, al via de
sociale premies gespreid zijndc, schade, namelijk indien verhaal wordt gezocht
op niet WA-verzekerde personen (hetgeen zieh evenwel, dat was het uitgangspunt,

73J Vin der Veen (I960, p I en Üiltay Vcth <l%9). p. 239
754 Vgl. /«v A, p. 1408 (MvA 11 ln\ , achter I) I)e minister «If acht An fo/aa/ von de regresopbrengsten v«n

belang 'in een tijd » u n n een op be/uiniging gerichte herziening van het sociale verzekenngsstclscl aan dc
orde is"; /»>• Ö. p 1413 (Nota II Inv )

7)3 Kttster (1971), p. 135 en 140; Bool A De Waal (1991). p. 175.
75« KOster (1971). p 136
737 Daargclaten dat dc roi<i/c* verplichtc premieafdracht 'een met onaanrienlijk deel' raakt van het brutoinkomen

van alle werkenden en grotc grocpen met-werkenden; Jaspers & Riphagen (1991). p 15.
731 [V sociale premies worden namelijk met individueel hcrekend. Jaspers & Riphagen (1991). p 21
739 Deze stijging is met direct het gcwlg van de bctretTende ncgrcsclaim. maar van de noodzaak voor WA-ventkeraars

rekening te houden met de mogelijkheid \an regm
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niet snel zal voordoen).'** Beter, want goedkoper en eenvoudiger, is volgens
Bloembergen de motornjtuigenbelastmg te verhogen en het meerdere ter beschik-
kmg te stellen van de sociale fondsen.'"' Dat altematief geldt alleen voor een
beperkt aantal regressituaties (gemotonseerde verkeersongevallen). Maar vanuit
de visie dat het louter 'om het geld gaat\ het realloceren of spreiden van schade
of het genereren van regresopbrengsten lijkenzulkealtematieven inderdaadeffici-
enter. Naar in hoofdstuk 6 zal worden gezien geeft die visie echter maar een be-
perkt beeld van de meerwaarde van het regres.

5.6 Conclusie

Sinds halverwege de jaren negentig stimuleert de regering het geldend maken van
de onderhavige regresrechten dooi sociale verzekeraars en de werkgever van het
slachtoffer (die gehouden is tot loondoorbetaling). Met het oog daarop zijn nicuwc
wettelijke regresbepalingen ingevoerd. Beoogd wordt een tweetal rechtspolitiekc
doeleinden: het regres moet individuele schadeveroorzakers confrontcren met de
kosten van hun gedrag en tevens leiden tot extra regresopbrengsten. Uit de wor-
dingsgeschiedenis en de politieke context blijkt dat het gewicht ligt bij de extra
regresopbrengsten. Die werden wenselijk geacht in het licht van de toenemende
druk op het stelsel van sociale zekerheid, en als (kleine) tegemoetkoming voor
de zware lasten die op werkgevers zijn komen te rüsten.
Wat van de hieraan ten grondslag liggende politieke keuzes van herverdeling zijn
möge,'*' ik laat die in het midden, als argument voor de wettelijke regresbe-
palingen is het budgettaire argument niet sterk. Tegenover regres als instrument
voor het genereren van opbrengsten staan de toenemende schadelasten de uitvoe-
ringskosten waarmee het gepaard gaat.™ Het regres van sociale verzekeraars
is, zoals Bloembergen overtuigend heeft laten zien/** vooral een zaak van collec-
tiviteiten, waarbij het collectief van verzekerden dat van de regresopbrengsten
profiteert (sociale premiebetalers) daar längs andere weg voor moct betalen (als
WA-verzekerde, belastingbetaler of als consument). Het is een vestzak-broekzak
operatic Dat effect geldt wellicht tot op zekere hoogte öök wel bij normale, recht-
streekse toepassing van het aansprakelijkheidsrecht, we betalen er allen aan mee
(direct dan wel via hogere WA-premies, belastingen, of prijzen van aansprakelijke

7M Aldus ook Bloembergen (1965), nr. 247.
'61 Bloembergen (1965), nr. 253.
'M Zoals ik het zien zijn die niet onomstreden. Bloembergen (1994), p. 118 vraagl. net all Clausing (1964). p

420 destijds. waarom de sociale premies met tevens het nsico van aansprakelijkhcid kunnen dekken. Ook de
Sociale Verzekenngsraad had daarover twijfels bij de introductie van net regres in de WAO. zie voor de reactic
van de minister TK 1962-63. 7171. nr. 3 (MvT). p. 21

'6J Zie o a. Van der Veen (1961). p. 931, Clausing (1964), p. 421; Bloembergen (1965). nr. 250; Bloembergen
(1966). p 329; Giltay Vein (1969). p. 238; Bloembergen (1993). p. 117; Bloembergen (1996). p. 73.

'*« Bloembergen (1965). nr. 250.
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producenten), maar is daar ondergeschikt aan het belang dat de benadeelde heeft
bij vergoeding. Dat vergoedingsaspect heeft immers tot gevolg dat burgers als
/n<rtv/</ue/e benadeelde meer profiteren dan de gelijktijdige premiestijging die ze
daarvan ondervinden. Aansprakelijkheid bij regres is fmancieel gezien hoofdzakelijk
een zaak tussen verzekeraars en/of andere '<feep-/?oc£e/ 'partijen zoals de overheid
en grote bedrijven. Zeker het regres voor uitkeringen uit de volksverzekeringen,
dat overigens wel maar een relatief klein deel van het totale regresvolume van
sociale verzekeraars beslaat, lijkt dan op een nodeloos rondpompen van geld.
Tegenover de socialepremieverlaging die de regresopbrengsten tot gevolg kunnen
hebben staan immers weer hogere premies voor WA-verzekeringen.™*
Dit geldt uiteraard niet voor alle regresacties van sociale verzekeraars. Internationale
verkeersongevallen zijn een bekend, en voor de praktijk niet onbelangrijk, voorbeeld
van gevallen waarvoor dit anders is.™* Het Nederlandse collectief sociaal verze-
kerden betaalt immers niet mee aan de premiestijging in de Duitse autobranche.
De vraag moet bovendien zijn, zo zou ik menen, of juist de doelgroep die blootstaat
aan het concrete risico naar aanleiding waarvan de schadeuitkering is gedaan waar-
voor regres plaatsvindt, samenvalt met het collectief WA-verzekerden. Bij het
regres op de Staat of lagere overheden, producenten en milieu-overtreders lijkt

van ecu vcM/afc-inocK/aK eiicci uan met noodzakelijk sprake. Aansprakelijke produ-
centen zullen indien mogelijk de extra premielasten waartoe het regres kan leiden
doorberekenen in de kostprijs van hun product. Het collectief dat daarvan de nadeli-
gc gevolgen ondervindt (dc afnemers van het product) valt niet noodzakelijk samen
met het collectief dat blootstaat aan het schaderisicodat het product in het verkeer
brengt (en dat van het regres profiteert in de vorm van een lagere premie).
Buiten deze bijzondere gevallen lijkt het vestzak-broekzak argument overtuigend.
Het onderstrecpt dat, met name voor het regres van sociale verzekeraars, andere,
beter dragende rechtspolitieke argumenten voor de onderhavige regresrechten
noodzakelijk zijn. Maar welke?

- - ; - • * • ,

> • " , . ' v •

Bloembenjen (19*4), p 120
Ook hel SI Rrappon (194.«). p. 6 en 35 wijsl crop.



VI Doelstelling en functie

/!/ meer flaw aVr/Zgyaar vwn// /« </e //Vera/imr gw/iscmsieen/ over rfe maa/.srAa/7>c-
///A-e Ae/eA-crt/s van At?/ regret. //? <//'e </«CMM/emot'/ Ac/ regr&Y t'en ZM/vere Ao.v/cHa/-
/OOJ/ZC CM /?reven//e ftevort/ere«, maar wort// ftc/u'///l'/t/ o/Ac/ aaarvww we/ Ac/
gescA/A7e //«/ru/new/ «. De meer //j/r/H.v/eAe/M«c//e van Ac/ regre.v //g/ />I/M.V.VC«

e/</ers, Ac/ gaa/«// va« Ac//?n/ic»/?c </a/ </c ̂ cAM/<//gc />c/aa//. ,4AY /4 'j
c« u;or/>yga/jgcry vicniowrf/. OAY ß «vi .\r/iar/c///'A'/)/W/MC/ O/J r/c »i
van cc/i </ee/ va« a*c a/«cwcrs r/efc \»wa7, c/; a/.v C </oo/- ec« /c .Y«C//C ;/
vrc een )t/n</ .scAc/?/, a"/c«cn /4, Ä cw C aVe .vcAarfc /c </ragcn, a/ aa« «/c/ v/</ AM«
>f/J-vcrrcA'cr/>jg. Da/ />evra/;g/ Ac/ rccA/.vgevoe/, a//Aa«5 a"a/ /.v Jc Ac</oc//ng, «oA'
a/5 oe ^cAar/c «aar «"crrfcn J.Y vc/yj/aa/.Y/. Daar A'O/H/ AC/ rcgrc.v />j Acc/</. </a/ zorg/
ervoor rfa/ Ac/ a*c icAar/cvcroorraA-cr is, rfic Ac/aa//.

6.1 Inleiding 1 ,

In het vorige hoofdstuk werd gezien dat het kabinet aan de uitbreiding van het
regres de laatste jaren twee argumenten ten grondslag legt, namelijk dat dit tot
extra regresopbrengsten kan leiden en dat het de kosten legt bij de veroorzaker.
Het eerste, budgettaire argument werd vanuit een breed maatschappelijk perspcctief
gezien onbevredigend genoemd, aangezien tegenover de regresopbrengsten voor
particuliere en sociale verzekeraars hoofdzakelijk de lasten van WA-verzekeraars
staan. Op het grotere geheel gezien lijkt dat, zoals Bloembergen het steh, een
vestzak-broekzak operatic™ Dat wil echter nog niet zeggen dat het regres moet
worden afgeschaft. Het belang van het macroargument is meer dat het de discussie
op scherp zet: waarom verzekeraars uitvoeringskosten laten maken voor transacties
die op grote schaal zinloos lijken? Wat brengt ons dat op? De logische vervolgvraag
of die functies opwegen tegen de kosten, vergt een puur politickc afweging. Over
de eerste vraag valt echter meer te zeggen.

"7 Zie paiagraaf 5.6.
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Doe/j/e//i#ig en

6.2 Rechtsherstel

(5.2. / //e/ prmcipe? Ja/ Je sc/»«/d/ge

Het ligt voor de hand om voor de functies van het regres aansluiting te zoeken
bij de functies van het aansprakelijkheidsrecht. Maar dat is omstreden; het aanspra-
kelijkheidsrecht bevindt zieh op dit punt in een identiteitscrisis.™* Die algemene
kwestie loopt intussen niet helemaal parallel met de vraag naar het doel of de
functies zijn van het aansprakelijkheidsrecht in regreszaken. Die kunnen afwijken
van de functies die het aansprakelijkheidsrecht heeft als de benadeelde zelf een
claim instelt.

6.2.2 //i<//vi</u£e/ rt?t7i/.y/»erite/?

Voor de benadeelde zelf heeft het aansprakelijkheidsrecht een vergoedingsfunctie,
dat is onomstreden:^"' door het inroepen van het aansprakelijkheidsrecht kan
de benadeelde een aanspraak krijgen op vergoeding van zijn vermogensschade
en kan niet-vermogensschade enigszins worden verzacht. Het compenseren is van
Öcl'ang, maar de nclckenis daarvan moet gelet op de toegankehjkheid en het ruime
bereik van andere vergoedingssystemen (zoalsparticuliere en sociale verzekeringen)
wel wat worden gerelativcerd."" Bovendien ligt bij het vergoed zijn van de scha-
de niet het (eind)doel van het aansprakelijkheidsrecht, ook die gedachte wint de
laatstejaren mcer terrein. '' Wie dat wel zo zou zien, zou zieh moeten verbazen
over de vele drempcls (bepcrkingen) die het aansprakelijkheidsrecht opwerpt:
compensate vindt allccn plaatsbij vcrwijtbaar, schadeveroorzakend gedrag. Men
zou dit laatstc punt dogmatisch nog kunnen omzeilen door te stellen dat het doel
is om de gevallen te vinden waarin moet worden gecompenseerd, maar dat roept
nog steeds de vraag op »uv >vt7A" </t»W dat moet gebeuren.
De gangbare opvatting onder auteurs die hechten aan het bevorderen van vergoe-
ding is dan ook dat dit uiteindelijk een vorm van rechtsherstel is voor de bena-

TM Voor visies op de/e discussic. ook in andere landen, /.ij vcrwe/en naar o a. Van Dam (1989). p. 213 e.v.; Van
Ma»ncn(l99I). p 21 c.v.. Van nam(l993). p 161 e.v.; Aliyah (1997). p. I59e.v.; Bell &OTonnell (1997).
p. 68 e v ;llartlief(l997), p. 16 e v ; Hartlief Ä Tjille$(l999). p. J e.v ; Spier e.a (2000). nr 9 (Spier); Van
Boom (2(HMVi). p. 107 c v , Illoembcrgcn & I indenhergh (2001). nr. 4 cv . ; Barendrechl (2002). p. 60S e.v.;
Vcrhcij (2002). m.n. p. 43.1 cv.; Du Perron (2(H)3). p. 107 e.v

7»» Spier e a (2000). nr 9 (Spier). Bloembcrgcn & 1 indenbergh (2001). nr 6; Verheij (2002). nr 350; Du Perron
(2003). p. 108

T70 Barcndrcchl (2002). p 612 »locn*ersi-n & Van Wcrsch (1973). p 144 schatten desijds dal btj verkeersongoal-
len W*. van ile tolalc schade anders ilan \ la het aansprakehjkhetdsrecht «rrd vergoed Te denken valt met
nanK :un de 'top' van hct inkonx-n en aan immatcnelc schade van de benadeelde Zie Bloembergen (1978).
p. 704. Van I)am(l989). p. 206. Maricsinis(1994). p.9l9cnAtiyah(1997).p 96en98; Van Maanen(1998).
p. 116; tlartltel'(l998). p. 257; Klosse (2003). p 32 spreckt dan ook w i het aansprakehjkhcidsrcchl ab sluitstuk'.

TTi Zie llanliet(1997). p 17 c v : Barendrtcht (2002). p. 611 c v , Verhrij (2OO2>. p. 423 c v en 430 (voor snarten-
geld); l>i IVrron (2003). p 108 e.v.
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Woo/i/s/u* 6

deelde, of dat het hem genoegdoening biedt."' Daarin zou dan tevens het (uitein-
delijke) doe/ liggen."' Een naar ik meen overtuigende benadenng komt van
Verheij, met name met betrekking tot de functies van het recht op smartengeld."*
Verheij kiest het vertrekpunt dat de compensatiefunctie in een aantal opzichten
problematisch is. Zo wijst hij er onder meer op dat leed niet goed door geld kan
worden gecompenseerd, en dat met goed verklaarbaar is dat reeds de schending
van een persoonlijkheidsrecht (bijvoorbeeld het recht op privacy of van eer en
goede naam) recht gee ft op smartengeld terwijl voor de aantasting van een Vermö-
gensrecht (tevens) sprake moet zijn van psychisch letsel."* Om ook als leed
met objectiveerbaar en dus niet venfieerbaar is smartengeld toe te kennen is een
andere funetie vereist; die zou dan idealiter tussen compensatie en straf moeten
liggen. Verheij vindt die funetie in de noodzaak dat het privaatrecht in staat is
om te reageren op de inbreuken op een privaatrechtelijke recht, de rechtshandha-
vingsfunctie.""' Die reactie dient met te geschieden met het oog op preventie,
zo stelt hij, maar is een kwestie van logische noodzaak: zonder (re)actie geen recht.
Het is zinloos een bepaald belang van het etiket (subjectieO recht te voorzien als
vervolgens na een inbreuk daarop, het privaatrecht nalaat om op die inbreuk te
reageren. Het geschonden recht zet zieh voort, zo nog Verheij, in de vorm van
een rechtsaanspraak.

Maar zulke visies op het aansprakelijkheidsrecht of de wenselijkheid daarvan zijn
omstreden."' Betwijfeld wordt met name de redelijkheid (of legitimate) van
een vergoedingssysteem dat berust op verwijtbaarheid. Het aansprakelijkheidsrecht
biedt als zodanig immers alleen bescherming voor een klein geprivilegieerd deel
van alle schadegevallen. Het zou om deze reden juist willekeurig zijn, en owrecht-
vaardig."* Het aansprakelijkheidsrecht kiest van honderd daklozen, zo stelt Atiyah
metaforisch in het bekende werk £)awag^5 as a Z-o/tery, er twee uit met het doel
ze in het Ritz hotel te kunnen onderbrengen, terwijl de rekening daarvan zo hoog
is dat er niets overblijft om de overige acht-en-negentig daklozen te helpen.""
Op de rol van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem is overigens
ook andere kritiek, ik zal hierop terugkomen.™

"2 Zie daarover om. Verheij (2002), p. 406 e.v. en Du Perron (2003), p. 109 e v. en p. 129.
77j Zje daarover o.a. Spier e.a. (2000), nr. 9 (Spier) en Verheij (2002), p. 404 e.v. De visie dat rcchtshcratel (mede)

hei doel is klinkt door bij Bloembergen (1965). nr 82 en Barendrechl & Storm (1995). p. 16. Zo kcnnclijk
ook Staplcton (1986), p. 104, die in haar dissertatie spreekt van de 'corrective justice goal' van bet aansprakelijk-
heidsrecht. Bloembergen & Lindenbergh (2001), p. 12 nocmen dit de doelstelling van het schadevcryoedinysrecht
en benadrukken voor het aansprakelijkheidsrecht het belang van rechtshandhaving.

"« Verheij (2002), p. 430 e.v.
"5 Verheij (2002). p. 434.
"6 Verheij (2002), p. 445.
"7 Zie Verheij (2003), p. 404 e.v. en Du Perron (2003), p. 110 e.v.
771 Sugarman (1985). p. 592; Atiyah (1997). p. 32 In die richting ook Barendrecht (2002), p. 6(3 en Du Perron

(2003). p. 112.
"? Atiyah (1997). p. 32; vgl. Supleton (1986), p. 115.
'»» Zie paragraaf 6.5.
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In de rechtsfilosofische hoek zijn verschillende pogingen gedaan om te
waarom het aansprakelijkheidsrecht juist iets doet voor de daar aan de orde zijnde
gevallen. De gangbare opvatting is dat de redelijkheid daarvan ligt bij de bescher-
ming van de belangen van de benadeelde in diens rechtsverhouding tot de aanspra-
kelijke, de schadeveroorzaker.™' De gedachte is dan deze, dat het schadevoorval
de toestand van gelijkwaardigheid in de rechtsbetrekking tussen schadeveroorzaker
en benadeelde heeft verstoord en dat de schadevergoeding hen beide zoveel moge-
lijk moet terugbrengen in de oude situatie. Tussen hen moet rechtsherstel plaatsvin-
den, als een eis van gerechtigheid (correctieve rechtvaardigheid).™"
Overigens is lang niet duidelijk waaruit die verstorende factor in de verhouding
tussen schadeveroorzaker en benadeelde precies bestaat (en wat derhalve de uitein-
delijke grond is of zou moeten zijn voor aansprakelijkheid). Op basis van de idee
van correctieve rechtvaardigheid zijn in de jaren zeventig door verschillende auteurs
theoriecn ontwikkeld die juist die ene, algemene grond voor aansprakelijkheid
moesten bieden."" Een uitvoerige beschrijving daarvan zou hier te ver voeren,
ik noem er enkele. Zo is Epstein's, wat hij noemt, intuitieve uitgangspunt dat het
aanspraileiYjAneiukrecnt öerust op sriareu' notions of moral' responsibility'. V'oi'gens
hem zou de grondslag voor aansprakelijkheid dan ook eigenlijk slechts behoeven
te bcstaan uit het enkele causale verband tussen inbreukmakend gedrag van de
aansprakelijke (waarbij de overige omstandigheden niet ertoe doen) en het geschon-
den besehermde recht of belang van de benadeelde. Onder causaliteit moet dan
(uiteraard) met elk gedrag worden verstaan dat noodzakelijk (conditio sine qua
non) is geweest voor het intreden van de schade.'" Het gaat om de betekenis
van veroorzaking die blijkens normale spreektaal wordt verondersteld aanwezig
te zijn: bij het gegeven 'A sloeg B", is duidelijk dat A als veroorzaker moet worden
aangemerkt (A wordt immers in actieve en B in de lijdelijke vorm gezet).'"
Als daardoor een rechtens beschermd belang van B werd geschonden, dan levert
dat vokloende grond op voor aansprakelijkheid. B heeft het subjectieve recht van
de benadeelde geschonden, en daarmee diens autonomie en vnjheid, en moet dit

711 Flclcher (1972). p. $.17 e.V.; Wcmrib (1983). p .18; Staplclon (1986). p. 104en uitgesprokener (1995). p 820
e.v. In derelfdc /in Schwartz (1990). p 36.1, met dc kamtekencning dal van correctievc rcchtvaardighcid bij
hel WA-verrekcrd /ijn slcchls sprake kan 7ijn als sprake is van enige premierespons of andere maarregclcn
\ an do hetrokken WA-vcr/ckcraar (en dc schadevcroor/akcr dus ook daadwerkelijk met de gcvolgen van /ijn
gedrag wtmll geconfronleenj).

7 « Sugamun (1985), p. 607 acht hicrmee evenwcl onverklaard 'HAV corrective justice demands that the victim
recovers damage.« from the injuret whenever the injurer "caused" the harm", vgl ook Flclcher (1983). p 66

7»J Volgcns Sugamun (1985V p 59() en Schwartz (1990). p 315 u er geen alomvatlcndc. bevrcdigende Ihcone
die ondcrsicuni dat hcl aansprakclgkheidvcchi die runctie in alle gcvallcn heeft.

7 « Epstein (1979<i). p. 56
715 Zie dauover Posncr (1979ft). p. 457 e.v.
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in de vorm van schadevergoeding herstellen/** Ook Weinrib ziet het oorzakelijke
verband tussen het gedrag van de aansprakelijke en de schade van de benadeelde
als de kern van correctieve rechtvaardigheid. '*' Het is door dit onderlmge verband
dat vergoeding van dit individuele slachtofler door deze individuele dader op zijn
plaats is.
Het moeilijke met causaliteitstheorieen is dat ze niet verklaren waarom in het
positieverecht slechts bepaalde gevallen van schadeveroorzakend gedrag tot aan-
sprakelijkheid leiden en andere niet. Overtuigender lijkt dan de benadenng van
Fletcher, die de uiteindelijke grond voor aansprakelijkheid zoekt bij een eenzijdige
risicoverhoging ('nonreciprocal risk taking') waaraan de aansprakelijke de bcnadecl-
de door zijn schadeveroorzakende gedrag heeft blootgesteld. Bij een botsing tussen
auto's is het blote feit van het autorijden nog geen eenzijdige vorm van risicoverho-
ging. Daarvan is pas sprake als slechts een van de automobilisten onvoorzichtig
rijdt. Op hem kan dan de aansprakelijkheid rüsten.'** Dat is ecn 'principle of
fairness': wij allen hebben in het maatschappelijke verkeer recht op beschenning
legen schaderisico's waaraan we eenzijdig worden blootgesteld.'*'' Het beeld
dat Fletcher hiermee schetst spoort alleen niet helemaal met de wijze waarop de
vraag naar aansprakelijkheid in het (Nederlandse) positieve recht wordt beoordeeld.
Voor aansprakelijkheid in gevaarzettende situaties is immers met steeds noodza-
kelijk dat de benadeelde werd blootgesteld aan een nsico waaraan hij zelf de
gevaarzetter niet heeft blootgesteld. Bij schuldaansprakelijkheid is beslissendof
de gedaagde meer risico nam dan van 'een goede huisvader' (f/i<? ra;.wm//>/c/««//)
mag worden verwacht. Daarvoor is van belang of zijn gedrag gelet op de aard
en omvang van het schaderisico, kosten van voorzorgsmaatregelen, enzovoort
onaanvaardbaar was. Fletcher's risico-element is bovendien lang niet altijd aanwezig
(ik denk aan belediging, misbruik van bevoegdheid, hinder), en de uitwerking
daarvan zal ook niet eenvoudig zijn.""

Meer in overeenstemming met de complexiteit van de gronden voor aansprakelijk-
heid en de uiteenlopende situaties waarvoor die gelden lijkt de benadering van
Cane. Hij steh dat het beter is om te erkennen dat het aansprakelijkheidsrecht met
verschallende algemene prineipes kan worden onderbouwd. Hij spreekt van 'four
conceptions of justice which underlie and justify the imposition of liability in much
of the law of torts.' Een aantal gevallen van onzorgvuldig gedrag berust op correc-

In die zin werkt Epstein (19796). p. 479 zijn ideeCn nader uit in reactic op de kritiek van Borgo (die Melt dat
het causaliteitscritehum inesscntie geen eindcrilcrium voor aansprakelijkheid bicdt omdat het altijd weer bcrast
op normatieve oordelcn)
Weinnb (1983). p. 39.
Fletcher (1972), p. 548.
Fletcher (1972), p. 550.
Die laatste moeilijkheid onderkent Fletcher (1972), p. 572: 'If one man owns a dog, and hit neighbour a cat,
the risks presumably offset each other.' Op het gcbied van verkccrsaansprakelijkneid spreekt de idee van ccn/ijdige
risicoverhoging meer tot de verbeelding, die gedachte is ook terug te vinden bij het »ysiecm van Van Maanen
(1998). verder uilgewerkt bij Engelhard & Van Maanen (1998). In die nchting oordeelt ook Hof Den Bosch
17 juli 2001. M/ 2002, 399 (Joo«en//n/«7>o/i»).
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tieve rechtvaardigheid. Voor de minder evidente gevallen die om een nadrukkelijke
afweging van alle betrokken belangen vragen, zoalsbepaalde gevallen van hinder
(Cane wijst op de Engelse /or/ q/"/iM/.sa/ice) overheerst de 'conception of justice
as fairness, as the reciprocal sharing of benefits and burdens among the members
of a society'.'""
Het doel van wetsbepalingen die voor de verhouding tussen schadeveroorzaker
en benadeelde uitgaan van zulke 'conceptions of justice', om terug te keren naar
het vertrekpunt, zou dan zijn dat op dät niveau, binnen die verhouding, rechtsherstel
plaatsvindt.

6.2.4 Gee« (tf/rec/e) coArec/Zeve /"ecA/vaan/Zg/ieu/ 6// regres -?

Dit laatste is een gedachte die best aanspreekt, maar zij verklaart niet waarom
de schadeveroorzaker öök moet betalen als de benadeelde zelf bij die betaling
geen (rechtstreeks) belang meer heeft. Bij het regres wordt de aansprakelijkheid
van de schadeveroorzaker immers ingeroepen zom/er dat de individuele belangen
van de benadeelde (rechtstreeks) daarbij betrokken zijn. Wei klinkt soms de visie
dat het regres voor particuliere en sociale verzekeraars een vorm van rechtsherstel
w. />e regrcsrremer /row ze//"frr zyrr bedangen zijrt aartgetesf door een u/fJtering ver-
schuldigd te zijn die hij zonder toedocn van de schadeveroorzaker niet verschuldigd
zou zijn geweest.''" Het regres wordt dan:

'bcschou wd uls ccn corrcclic op ecu gcbcurtcnis, waarvan krachtcns burgcrl ijk recht de gcvolgen dienen
Ic worden gcdrugen door de vcroor/akcrs. limners, de werknemer die arbcidsongeschikt wordi door
tocdocn vancenderdckun(...) aunspraak makcnop/ickcngcld(...) Daardoor lijdtdebcdrijfsvereniging
schade waarvoor een under uansprakclijk is. Dat 'onrccht' heeft de wetgever beoogd tc herstellen
door uitkeringen krachtcns Ziektewet en WAO verhaalbaar te stellen.'"'

Maar het is dunkt me niet dät belang dat de schadeveroorzaker wordt toegerekend.
De verbintenis tot het betalen van de regressom berust op de aansprakelijkheid
van de schadeveroorzaker jegens de benadeelde zelf. Indien die ontbreekt hebben
particuliere en sociale verzekeraars. hoewel ze tot uitkering gehouden zijn (en
daannee in hun belangen zijn geschaad) me/ de mogelijkheid tot het nemen van
regres. Dät zou ook wat ver gaan; uiteraard treft hen dat ze moeten betalen, maar
zou dan niet elk schadevoorval ook voor particuliere en sociale verzekeraars en
alle andere risicodragers zelf tot het bedoelde 'onrecht' moeten leiden (en daannee
tot aansprakelijkheid)? De pnncipiele eonscquentie daarvan, een systeem waann
objectieve verkcersfouten telkens öök onrechtmatig zijn jegens de verzekeraar

•• ' •2*. &*.•;•••-.?! « ; •

Cane(l<>82). p. 44
(Krrigcns kunncn met nanK rfgrcsrwrnemk w«rkge\'en feitelijk wil ook reif betrokken zijn gewcest bij hd
schadevwm al /.ells is moyelijk dal in>k jegens hen onrechlmatig is gehandelt! Het punt is »Iken dat dit m «
ile grondslay is van dc rcgrcsvontenng.
Boo« & I * Waal (1991), p, 175. , ,
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van het pnmaire slachtoffer, staat haaks op ons huidige wettelijke kader, dat uitgaat
van de relativiteit van de geschonden norm. '** Onrecht, als men daarvan al wil
spreken, speelt zieh volgens dat (huidige) wettelijke kader alleen af in de verhou-
ding van de schadeveroorzaker tot de primair benadeelde. Dat schadevergoeding
of rechtsherstel plaatsvindt vmdt zijn oorzaak in <//c verhouding, niet in de verhou-
ding van de schadeveroorzaker tot verzekeraars. '

Om toch de verklaring van het regres nog in het keurslijf van de correctieve recht-
vaardigheid te wringen, zou men het zo moetcn stellen dat de belangen van de
benadeelde daarmee wel /«direct gediend zijn. Het regres zou vanuit die optiek
secundaire belangen van de benadeelde moeten waarborgen (de direetc schade
werd immers al door de regresnemer vergoed). Ongetwijfeld kunnen door het regres
tot op zekere hoogte tevens de belangen van de benadeelde worden gediend. 1 let
overheidslichaam of de sociale verzekeraar kan het voortouw nemen bij het feiten-
onderzoek, bijvoorbeeld door een getuigenverhoor.™' Wellicht ook kan de advo-
caat van de regresnemer tevens voor het onverzekerde deel van de schade schade-
vergoeding vorderen (tegen betaling uiteraard van een deel van het honora-
rium)."" Het (vooruitzicht van) regres zou verzekeraars bovendien coulanter
kunnen maken in hun uitkeringsbeleid. ••'•

Die laatstc gedachte ligt ook bcsloten in het arrest /Va/jona/e /Verfcr/om/e/i/Woi«/.«/«/ // . '" De Hogc
Raad acht in dat arrest een uitbrciding van het regres naar o/ivcrplichtc uitkeringen van schadcverzckc-
raars wenselijk. Daartoe wijst de raad crop dat de schadeveroorzaker (of WA-vcrzckcraar) anders
de verschuldigdheid van schadeuitkeringen zou kunnen bctwistcn. Dat zou naar 's raads inschatting
schadeverzekcraars terughoudender kunnen maken bij het doen van uitkeringen.

Maar als r/oe/ van het regres lijken zulke argumenten wat vergezocht, het zijn
slechtspositieveneveneffecten. Trouwens het regres kan voor de benadeelde ook
nadelen hebben (zoals de confrontatie met de pijnlijke herinnering aan het schadc-
voorval of de schadeveroorzaker). Een ook wel gehoord argument voor het regres
is dat de regresopbrengsten aan de (individuele) benadeelde ten goede kunnen
komen, bijvoorbeeld in de vorm van een relatief laag premieniveau,'" of in
de zin dat het regresnemers coulanter maakt in hun premiebeleid.™* Gesproken

Zie paragraaf 4.9.2.
Daarop wordt gewczen bij Kremer (1991), p. 29; Van Maancn & Römers (1994), p. 58; Van Maancn (1998),
p 116; en Kremer, thans wat relaliverend, bij Lindcnbergh e.a. (2000). p. 72
Dil vootdeel mist de benadeelde in de gevalien waann het regres colleciief wordt afgewikkcld.
HR 7 januari 2000. iV7 2000. 212 nt. MMM (Mmbna/e /VeJeWa/K/fn/Woiu/je/«/ //).
Bool & De Waal (1991), p. 175. u * -
Bij sommige verzekeraars wordt mdien hen de mogelijkheid loekoml tot het nemen van regres op de aaraprakelijkc
geen /xwu5-ma/uj verlies bij de benadeelde in rekening gebracht, ben bekend voorbeek) zijn cascover/ckcnngen
van geparkeerde aulo's die worden beschadigd (door Verbond van Verzekeraars gewijagd bij VB 10 apnl 1997).
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kosten van de verzekcring voor d e verzekerden in het a lgcmccn bij ontbreken van d e subrogat ie allicht

hoger zouden worden dan zij , gegeven de subrogatie hoeven te z i j n . ' " ' , » ^ ? - .•,

De volgens de P-G ontbrekende reden is er - voor de goede orde - tec/w/sc/i gezien
uiteraard wel. De schadeveroorzaker ontleent zijn 'profijt' rechtstreeks aan regels
van schadevergoedingsrecht (paragraaf 3.3). Hij is volgens die regels niets verschul-
digd voor schade die al uit andere hoofde wordt vergoed. Er is dan een (positieve)
reden nodig om de schadeveroorzaker toch nog te laten betalen. De profijttheorie
geeft daarvoor het argument dat de schadeveroorzaker - omdat hij het profijt heeft
van het schadeveroorzakende gedrag - daarvan öök de kosten zou moeten dragen.
Wac/row dat is en waarom juist regresnemende verzekeraars op die grond regres
toekomt is hiermee niet verklaard. De profijttheorie biedt eerder een (begin van
een) verklaring voor de grands/ag van aansprakelijkheid, dan voor de eraan te
verbinden gevolgen. Zij geldt bovendien maar voor een beperkt aantal gevallen.*"
Zo is onduidelijk waaruit precies het 'profijt' bestaat van degene die in een verhitte
gemoedstoestand een ander schade berokkent, zeker als de schadeveroorzaker nog
een strafrechtelijke boete wacht. Wie vermogenjrec/j/e///'^ gezien sterker lijkt te
profitcren is de regresnemende verzekeraar zelf, die immers premies heeft ontvan-

gCII CM ICVCICi Illll'l Ul Alltel scl/audlüuÄ vnjiui gc»ltiü'vi_iui u i UiiN'tiwi{,.

Dat maakt dc profijttheorie ook ongeschikt als basis voor een algemene verrijkings-
actie (art. 6:212 B W)."'* Die zou in dit verband erop neerkomen dat de schadever-
oorzaker door het schadevoorval verrijkt wordt ten koste van al diegenen die de
schade van de benadeelde voor hun rekening nemen, zoals particuliere en sociale
verzekeraars. Hun bctalingen leiden immers ertoe datde schadeveroorzaker jegens
het primaire slachtoffer is bevrijd."" Ik betwijfel of dat dogmatisch juist is: de
verrijkingsactie berust op de gedachte dat de aansprakelijke een verwijt treft in
zijn verhouding tot de verarmde, in casu de verzekeraar.*"' Regresbepalingen
berustcn mV/ op die gedachte, ze strekken niet tot vereffening van het geschade
belang (de verarming) van de regresnemende verzekeraar (al kunnen ze wel dat

113 Ounwcf tucgevocgd. IT IX-somtmks hcanlwoorddc dc P-G dc vraag naar subrogatie van ziekenfondsen overigenj
om technische rcdenen • andm dan de Möge Raid - neganef, rie HR 13 mast 1959. At/ 1962. 338 (2S4bn/b«&'
//ogrcfi'/fl A. p. 1060 (I kolom)

ID In die »in ook Spier e.a (2000). nr 9 (Spier).
IM DM ovcrweegt Van IVxim (2000<?). p 9: 'Door de min of m e » toevattige omsUndigheid dal (een dee! van)

de schade die hij hceft vervwrraakt. aan dc bcnadcelde wordt vergoed door een ander, neeml zijn aansprakclijk-
hcidslast namclijk af fonder dai hij daartoe cnige (financielel opofTenng behocft te doen ( ) Dit profijt zou
ccn ongrrcvhivaardigdc vcmiking van dc aansprakelijkc oplcvercn ten laste van de uitkerende veiTekeiaw of
risicodragcr'

It» Zie daarover ook Van Boom (2000a), p. 11.
116 De precieze bctekenis van de actie is omstreden. zie uitvoeriger Engelhard & Van Maanen (199SÜ)
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gevolg hebben).*" De wettelijke regresrechten van sociale verzekeraars die de
laatste jaren zijn ingevoerd berusten zelfs niet meer op de .-,- > • •, v ,

'overweging dat de schadcveroorzakcr met behoeft tc pro fiteren van hei feit dal er een sociale verzeke-
nng is. maar op de wens om de lasten te laien dragen door degenen die de gewraakte activiteiten
ontplooien, tencindc de kosten van die activiteiten zichtbaar te maken.'"*

Ook dit laatste raakt trouwens in mijn visie niet de kem, want als het zichtbaar
maken van de kosten van schadeveroorzakende activiteiten voorop Staat, waarom
is het regres dan beperkt tot schadeveroorzakende gedragingen of activiteiten
waarvoor aansprakelijkheid bestaat, ofwel: (rechtens) \*rwjy//>aar schadeveroorza-
kend gedrag? Het aardige van dit nieuwe argument is wel dat het de vraag naar
de funeties van het regres naar een hoger niveau 'tilt'.*" Volgens het kabmet
dient het regres primair een collectief belang, het zichtbaar maken van de kosten
van schadeveroorzakend gedrag. Dit vraagt meer aandacht.

6.5.2 (////«/wcAe

In de visie van het kabinet op het regres van sociale verzekeraars moet dit (direct)
het algemene belang bevorderen: het moet de schadelijke neveneffecten van bepaal-
de maatschappelijke en economische activiteiten beter zichtbaar maken door ze
te leggen waar ze worden veroorzaakt."" Dat past bij de tijdsgeest, zo lijkt het.
Want hoewel de visie op het aansprakelijkheidsrecht als een op de belangen van
de individu gericht systeem in de rechtsliteratuur nog steeds voorop Staat, hebben
utilistische opvattingen sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw (en voor
het Nederlandse debat vooral de laatste jaren) in belangrijke mate terrein gewon-
nen."' Wat hen bindt, is dat het belang van het collectief vooropstaat en niet
het individuele belang van de benadeelde.*" Zeker voor regressituaties spreekt
dat aan, dat gaat immers over het hoofd van de benadeelde heen. Maar het stuit
ook op weerstand. Het punt van kritiek is dat in de utilistische zienswijze de be-

•17 Vgl. punl 2 van de NJ-nool van Bloembergen inzake HR 4 maart 1977, Atf 1978, 144 (/Vovi<fen/;a/>4W) Een
rechtstreekse actie zou bovendien haaks staan op het gesloten systeem van an. 6:107 en 108 BW, vgl. Van
Boom (2000a), p. 11 en daarvoor zou ook los daarvan, wil men daarmee de algemene regeis van het onrechtmatige
daadsrecht niet doorkruisen, meer nodig zijn dan het enkele veroorzaken van schade door een onrechtmatige
daad jegens een ander

«n TK 1995-96, 21 528. nr. 6, p 19. ... . . . . . . . .
•i» Vgl. Sugarman (1985), p. 604, waar regres "far removed from any meaningful sense of /nrf/vn/ua/ justice' noemt

(cursief loegevoegd, EE).
120 Deze laatste zijn de lettertijke bewoordingen uit dc adviesaanvraag van het kabinet aan de SER, zie paragraaf

5.5.2.
••' Vgl. Fletcher (1972), p. 537: 'Ton theory is suffering from declining expectations (...) the thrust of the academic

literature is to convert the ton system into something other than a mechanism for determining the just distribution
of accident losses. (...) The fashionable questions of the time are instrumentalist'

«22 Wat daarbij onder 'collectief moet worden verstaan kan varieren en is lang niet altijd duidelijk net tan bijvoor-
beeld gaan om het belang van de omwonenden van een bedrijvenpark of om het belang van de lamenlcving,
waaronder alle inwoners van ons land zouden kunnen worden verstaan of van de wereld

209



Doe/s/W/mg en

scherming tegen inbreuken op subjectieve rechten niet wordt gegarandeerd. De
uiterste consequentie van het vooropstellen van het algemeen belang zou immers
zijn dat de benadeelde rechtsinbreuken moet dulden van maatschappelijk aanvaard-
bare risico's omdat die bijdragen aan de welvaart van de rest. Ik zal dat fundamen-
tele punt van kritiek hier als zodanig laten rüsten, aangezien het directe relevantie
mist.*" Wei zal in het navolgende nog op concrete onderdelen worden ingegaan
op de vraag in hoeverre acceptabel is dat de benadeelde nadeel ondervindt van
(de functies van) het regres nadeel ondervindt.
Het is echter niet zozeer de traditionele (rechts)opvatting van het utilitarisme, die
in de doctrine veel gehoor vond. Daarin wordt de betekenis van het rechtssysteem
afgemetcn aan de te verwachten gevolgen ervan voor welvaart in ruime zin: het
welbevinden van alle mensen. De maatstaf voor de beoordeling van gedrag en
van rechtsregels ligt dan bij de mate waarin die bijdragen aan welzijn of geluk
en aan de vermindering van ongeluk. Bij de inrichting van het rechtssysteem biedt
dat te weinig concrete handvaten. Posner illustreert dit aan de hand van een casus
waarin hij degene die bereid is van een ander een ketting te kopen voor $ 10 000,-
vergelijkt met de dief die bereid is voor het stelen van de ketting (het risico van)
ongerief van die orde van grootte te ondergaan. Het gedrag van de eerste is /woree/

„wezien hp.tor en ook vanuit economisch (utilistisch) opjjpunt is het te verkiezen
omdat hij bcoogt dc welvaart te vergroten voor zichzelf en öök voor de eigenaar
(voor wie de ketting immers, blijkens zijn bereidheid tot verkoop tegen de genoem-
dc prijs, een waarde had van minder dan $ 10 000,-). Het traditionele utilitarisme,
waarin het welzijn voorop Staat, laat o/ivcrklaard dat de dief, voor wie de ketting
kennclijk nicer geluk biedt dan voor de eigenaar, toch niet de eigenaar ervan wordt
(of, kan worden tocgevoegd, jegens de eigenaar of de regresnemende diefstalverze-
keraar tot bctaling gehouden is)."* Wellicht zou men dat overigens wel kunnen
verklaren door te stellen dat het aansprakelijkheidsrecht (tevens) een bestraffende
functic hoc ft. In sommige rechtsstelscls, zoals het Zwitserse, werd het regresrecht
van schadeverzekeraars aanvankelijk om deze reden beperkt tot gevallen van schuld-
aansprakelijkheid.*"' Maar de opvatting dat het aansprakelijkheidsrecht een be-
straflende functic heeft wordt thans in zijn algemeenheid verworpen.*'* Straffen
is een zaak van hei strafrecht, en zou bovendien in het aansprakelijkheidsrecht
weinig eflectief zijn, aangezien het risico van aansprakelijkheid op zo grote schaal

153 Zie onder de enorme hoevcelhcid litcratuur op dit punt o a Fletcher (1972). p 564 (onder verwijzing naar
John Rawls); Fpsicin (|979a), p 74 ("The fundamental weakness of the pure utilitarian point of view is that
it fails to explicitly recogni/c <im antecedent or natural rights that a legal system is called upon not to create
but to recogni/e anil protect Rights and duties arc treated ax having explicit instrumental origins') en op p
75 vfigclijkbarc kntick gencht op de rcchtseconomische henadenng

U4 Posner (1979), p 12' I'osncr voegt hier nog toe dat de hang roar wervaart die in de ccooomoche vise vooropsa*
daarentcgen ook dc nalcving hcvordert van traditionele. 'Calvinistische' gedrags- en omgangsnormen Toals
eerlijkhcid en bcimu« tvurhcut

»25 Zte rtlocmbergen (1965). nr. 254
»K Asscr-llartkamp 4-ltl. nr 7; Van »am (1989); Sugarman (1985). p. 621; Hononi (1997). p. 74; Schwanz (19901.

p. J27; Lindcnhergh (1999V p 65; Bloembergen & l.indenbergh (2001). p. 12.
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is verzekerd.*"" Weliswaar is een vaak gehoorde uitdrukking voor regressituaties
dat het regres voorkomt dat de schuldige of de veroorzaker de dans ontspringt."*
maar:

'Het gaat daarbij echter niet zozeer om een echte straf in de zin van extra leedtocvoeging, maar vecleer
om verevcning door cx>mpeasa//t: dc veroorzaker bctaalt.''"

Daarmee zijn we weer terug bij het uitgangspunt, want voor de onderhavige regres-
rechten, waarbij van compensatie geen sprake is, klinkt dan een moderner utilistisch
uitgangspunt: het regres zou kunnen bijdragen aan een zuivere kostenallocatie.

Volgens het kabinet moet het regres bevorderen dat de kosten van ongevallen
worden toegeschreven aan de schadeveroorzakende activiteiten in het kader waarvan
ze plaats\inden. De gedachte is deze, dat het aansprakelijkheidsrecht dan bevordert
dat de 'ware prijs' van de goederen en diensten waarop deze activiteiten betrekking
hebben beter zichtbaar wordt.*™ Ook in de rechtsliteratuur krijgt het aansprake-
lijkheidsrecht (en regres) die functie de laatste jaren vaker toebedeeld. Zelfs in

de visie van Bloembergen, die pleit voor de afschaffing van regresvordenngen
van sociale en particuliere verzekeraars zijn er:

'aan (het beginscl motoring 'should pay its way') niet 'wcllicht', maar zeker aantrckkclijke kanten.
Uit economisch oogpunt bekeken moct dc prijs van ccn product als het gcmotorisccrdc verkcer de
door hem veroorzaakte sociale kosten (waarondcr dc ongcvalskosten) wecrspiegclcn. Gcbcurt dat niet,
dan lijkt dat verkeer goedkoper dan het is of - anders gczcgd - dan word! het gesubsidiccrd. Dat Icidt
tot economisch niet verantwoord gebruik van motorvocrtuigen. Ook los hicrvan lijkt het niet rcdclijk
dat gebruikers van motorvoertuigen de sociale kosten van hun gebruik afwentclcn op dc gemecn-
schap.'"

Gesproken wordt dan van zM/vereitav/e«a//oca//e, maar de term wordt in verschil-
lende zin gebruikt.*" Men bedoelt er steeds mee, dat de schade aan juist die
personen of activiteiten moet worden toegeschreven die om bepaalde redenen het

•27 Lindenbergh (1999), p 65. Ook spec 11 daarbij mogelijk een rol dat bestrafTing gencht is op de aantprakelijke
terwijl men vergoeding van dcbenadeelde incivilibus hoger waardeen. In die zin Gillay Vclh (1969), p. 212
die het aansprakelijkheidsrecht. ook voor regresnemers, uitsluitcnd aanmerkt als een vergoedingssysteem en
de handhaving van normen en sanclies een zaak noemt van het strafrecht

«2« Zie supra, paragraaf 6.3.1 (met verwijzingen).
*» Bloembergen & Lindenbergh (2001), p. 12 (cursief toegevoegd, EE).
MO Zie om. Fletcher (1972), p 538; Cane (1982). p. 44, Abraham (1986), p. 19; en Schwartz (1990), p. 321.

Doelstelling en legitimatie gaan dan veelal samen, vgl. Schwartz, p. 313: 'Tort law often is justified as achieving
fairness in the allocation of losses.'

u i Bloembergen (1978), p. 705. Vgl. ook Kartlief & Van Maanen (1991), p. 302; Jantten (1997), p. 155.
U2 Calabresi (1970). p. 21 en Supleton (1986), p. 121. In die zin ook Hartlief (1997), p. 21, waar crop wordt

gewezen dal de term de laatsle jaren gemakkelijk valt, ook bij de wetgever
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en /ü

meest aangewezen zijn daarvoor te betalen, maar de redenen die men daarvoor
heeft willen nogal eens uiteenlopen. Bloembergen lijkt het bevorderen van zuivere
kostenallocatie zo te verstaan, dat de veroorzaker enkel moet betalen omdat hij
zuiver causaal gezien schade heeft veroorzaaA:/. Als men vindt dat het gemotori-
seerde verkeer moet opkomen voor de kosten die het veroorzaakt, zo stelt hij
het,"' dan valt niet in te zien waarom dat beperkt zou moeten worden tot kosten
die verw//7tarar zijn veroorzaakt. De veroorzaker blijft immers veroorzaker, ook
al kan men hem geen verwijt maken. En dus:

'Als het kabinetsstandpunt is dat kosten zo veel mogelijk moeten worden toegerekend aan de activiteiten
die de kosten veroorzaken, waarom stelt het kabinet dan niet voor een heffing te leggen op alcohol
en tabak?""

Het kabinet stelt inderdaad mede aan het regres te hechten omdat het de draagplicht
met betrekking tot de schade bij de aansprakelijke legt en daarmee de kosten van
schadeveroorzakend gedrag beter zichtbaar maakt. Voorzover het daarbij instrumen-
tele doeleinden nastreeft kan de economische analyse van het aansprakelijkheids-
recht meer inzicht bieden bij de vraag wat daarvan kan worden verwacht.

De economische bijklank van de term zuivere kostenallocatie maakt het voor de
hand liggend om daarvoor aansluiting te zoeken bij de betekenis daarvan voor
de economische benadering van het aansprakelijkheidsrecht. Kostenallocatie is
dan een manier om te komen tot generale preventie (/?n'mary rasf avoü/awce),
ter vcrhoging van de maatschappelijke welvaart.*" Calabresi is, met andere Ame-
rikaansc (en Britse) wetenschappers zoals Coase en Posner, grondlegger van de
economische benadering van het aansprakelijkheidsrecht die sinds de jaren zestig
en zeventig van de twintigstc eeuw floreert."* Voor een goed begrip moet worden
vooropgesteld dat die benadering bestaat uit positieve en normatieve analyses.
In de positieve economische analyse wordt gezocht naar een verklaring van het
ontstaan van rechtsregels. In de normatieve leer worden rechtsregels goed of siecht
beoordeeld, afhankelijk van hun efficientie. Het belangrijkste doel van het aanspra-
kelijkheidsrecht is dat optimale welvaart wordt bereikt, dat is de situatie waann
de som van de maatschappelijke kosten van ongevallen en van het voorkomen
ervan zo laag mogelijk is.*" Allocatieve efficientie staat dus in het teken van

•M Uloembergen (1994). p. 122.
U4 Hloembcrgen (1994). p. 122
1)3 Vgl Staplclon (1995), p. 821 en Abraham (1986). p. 19 e.V., die spreken van een "opdmile combinalie van

nsicodiflcrenliatie en prcveniic"
uo Zie Faurc & Van lien Bergh (1989). p. SO e.v. voor een historische uiteenzening.
137 Calabresi (1970). p 26; Stapleton (1986). p 122; Faure & Van den Bergh (1989) en Van den Bergh & Faure

(1990). p. 11, Van Dam (1989). p 208; Hart lief (1997), p. 20.
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het optimaliseren van de welvaart, dat is de waarde van goederen en diensten uitge-
drukt in geld en afgemeten naar hetgeen mensen onderling bereid zijn voor iets
te betalen of te vragen.*" Dit kan zowel bijdragen aan billijkheid als aan het
terugdringen van de maatschappelijke kosten door preventie, beide staan uitcindelijk
in het teken van optimalisering van de welvaart.*" Posner noemt welvaart zelfs
de uiteindelijke normatieve graadmeter voor de beoordeling van het rechtssysteem,
'Jfetj///» A/av/wiira/io/i as a« £//»ca/ Owirtyjf'. Tussenkomst van het aansprakelijk-
heidsrecht beperkt de economische en persoonlijke vrijheid. Volgens Posner is
daarvoor alleen plaatsbij zo emstigeonvolkomenheden van het marktmeehanismc
dat de maatschappelijke welvaart, ondanks de aan het rechtsingrijpen verbonden
kosten, wordt verhoogd. Het welvaartsstreven noopt bijvoorbeeld, in Posner's visie,
tot een zakenrechtelijk systeem dat Individuen exclusieve subjeetieve rechten toe-
kent, en tot een contractenrecht dat bijdraagt aan de vrije markt opdat dezc rechten
overgaan op degenen die deze economisch gezien het hoogst waarderen. I let scha-
devergoedingsrecht is nodig om potentiele inbreuken op de aldus toebedcelde
rechten te voorkomen (preventie) en om bij voltooidc inbreuken vermogensherstel
te be vorderen.**" In later werk stelt Posner het scherper en dient het recht op
schadevergoeding van slachtoffers in het aansprakelijkheidsrecht crtoc hun te
stimuleren tot het inroepen van aansprakelijkheid opdat generate preventie wordt
bereikt.*"

Op economische verklaringcn zoals deze is intussen vanuil de rechtsfilosofische hock veel kriliek.
Voor de beoordeling van dc vraag naar aansprakelijkheid /ouden dc rcchtsinbrcuk en het aan het schade-
voorval voorafgaande gedrag (een belofte of handcling) van de cne partij jcgens de andere het emge
moctcn zijn dat hun ondcrlinge verhouding (en rechten en plichtcn jcgens elkaar) behecrst.*" Rechts-
economische theorieen /ouden slcchts mccr duidclijkhcid bicden over de economische kosten daar-

6.3.5 //e/ 6e/ang va« /?reve/j//'e

Ook in het Nederlandse recht worden zulke economische doelstellingen of functies
wel aan het aansprakelijkheidsrecht toegeschreven.*" Het aansprakelijkheidsrecht
zou moeten bijdragen aan een zuiverdere toerekening van de kosten van schadelijkc
of gevaarzettende gedragingen of activiteiten (allocatiefunctie) en aan het voorko-

«3« Posner (1979), p. 119.
83» Calabrcsi (1970), p. 24 (nt I) en p. 26
MO Posner (1979), p. 127.
MI Posner zoals weergegeven bij Schwartz (1994), p 442.
M2 Epstein (1979), p. 68 (met verdere verwijzingen); Scheinman (2003), p. 21 e.v. verdedigt een integralie van

beide benaderingen.
M3 Epstein (1979), p 50: 'These costs demand compromises between principles of utility and principles ofjutttce.'
M4 Zie o a Hanlief (1997). p. 21 e.v; Spier e a (2000), nr. 9 (Spier); Bloembergen & Lindenbergh (2001), p.

12; Van Boom (2000a), p. 107. Door die visic lijkt ook Van Boom (2003) gefnspireerd, zie met name p 21

213



men van ongevallen of van schade (preventiefunctie)."' Daartussen bestaat een
zekere cohesie: als net aansprakelijkheidsrecht ervoor zorgt dat de maatschappelijke
kosten van bepaalde schadeveroorzakende gedragingen of activiteiten 'zichtbaar'
worden gemaakt in hun prijs, dan is men beter in staat om voor die gedragingen
of activiteiten of de gevolgen ervan preventieve maatregelen te nemen. Verder
zou het aansprakelijkheidsrecht een spreidingsfunctie hebben: door het WA-verze-
kerd zijn van de schadeveroorzaker zouden de schaderisico's van de schouders
vandebenadeeldeovergaannaarhetcollectiefWA-verzekerden. Overdeprecieze
plaats van elk van deze functies is het laatste woord echter nog niet gezegd.*'"'
Het regres zou vooral moeten bijdragen aan zuivere kostentoerekening (gespreid
is het schaderisico veelal wel al zonder het aansprakelijkheidsrecht), en daarmee
aan preventie. Van Dam:

' In 1980 hicld het schadcvcrgoedingsrccht voor de meeste schrij vers op bij zo veel mogclijk vergoeding
en /o veel mogelijk spreiding. Inmiddels is duidelijk geworden dat het vcrhaal hiermce niet af is.
Het is minstens zo bclangrijk om de kosten van bepaalde maatschappelijke activiteiten door middel
van gcrichtc spreiding van de schade in rekening tc brengen bij dc dcsbctrefTende maatschappelijke
grocp. Zo kan invlocd worden uitgeocfend op het niveau van die activiteiten en dat kan in veel gcvallen
weer ccn preventier efTect op de schade hebben.'"'

iJe gedäerfte is dän deze, dät de internallsenng van de kosten van particuliere en
sociale verzekenngen bij het verzekerd zijn van de schade meebrengt dat, ter hoogte
van de verzekerde bedragen, onvoldoende fmanciele prikkels uitgaan naar buiten-
staanders.niet-vcrzekerden."* Regres zou de (potentiele) gevaarzetter een financi-
clc prikkel kunnen gcven om het ontstaan van schade te voorkomen, doordat hij
meer moet betalen, rechtstrecks (bij regresvorderingen jegens hemzelO of indirect:
zijn WAM-verzekeraar betaalt de regressom, maar met voldoende premiemaatrege-
len. Zouden daardoor bijvoorbeeld de WAM-premies stijgen, dan zou dat de beslis-
sing umtrent de aanschaf van een tweede auto nadelig kunnen beinvloeden."*
Zoals in het vorige huofdstuk werd opgemerkt stelt het kabinet in de totstandko-
mingsgcschiedenis van de wettelijke regresbepalmgen over het belang van preventie
als zodanig en over de effecten van het regres op dat punt vrijwel niets. De Sociale
Verzekeringsraad is nog gevraagd na te gaan of van uitbreiding van het regres
naar de volksverzekenngen positieve of negatieve gedragseffecten waren te ver-
wachten. Op basis van de resultaten van een uitbesteed onderzoek(je) mcende de
raad dat van positieve gedragseffecten weinig te venvachten viel. In de Memorie
van 1 oehchting bij de regresbepalmgen wordt dan ook vooral gewezen op het
belang van zuivere kostcnallocatie en wordt over preventie nauwelijks gerept. Ook

MS Zie Spier e a (2000). nr 7 (Spier); Van Dim (1989); Umlief (1997), p. 22; Atiyah (1997), p. 159; Btoembcrgcn
& lindenhergh (KM)I), p. 12.

»46 Hanlicf (1997). p IK Hanlief & Tjines (2000), p. J; Btoembergen A Lindenbcrgh (2001). p 12 e.v.
l«7 Van r>am (199)). p 162
14« Zie Van Dam (199?). p I6J; Faurc (1996). p. $2 e.V.; Hanlwf (1997). p. 19
14« Vootheeld van Bloemhcrgen (1978). p. 6%: Blocmbcrgen (1994). p 118; Faure (1996).
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de SER steh het belang dat regres een kostenconfrontatie oplevert voorop. Dat
zou de kosten van schadeveroorzakende activiteiten beter zichtbaar moeten makcn.
De SER lijkt daarvan ook wel preventieve efiecten te verw achten, maar steh enkel
dat de beoogde kostenconfrontatie moet leiden tot 'doelmatigere allocanebeslissin-
gen'.**" In een Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste kamercommissie
over de invoering van de Algemene nabestaandenwet en het regresrecht in die
wet is de staatssecretans daarover wat exphcieter. Noodzakehjk is, in zijn woorden.
dat alle sociale zekerheidswetten voor een adequate lastenbeheersing voldoende
impulsen bieden. Dat wil zeggen, zo steh hij het, dat degene die het verzekcrde
risico (in casu het overlijdensrisico) kan beinvloeden door het systecm geprikkeld
moet worden dat te beperken."'

Het verband tussen het aansprakelijkheidsrecht en het belang van prcventic is
omstreden, op sommige terreinen meer dan op andere.*'* In 1989 constatecrt
Van Dam dat naar de met onbelangrijke' vraag naar de doelstellingen van het
aansprakelijkheidsrecht in de Nederlandse literatuur nauwelijks systematisch onder-
zoek is verricht. De functionele benadenng van het recht wordt stiefmocderlijk
behandeld.*" Door de meeste auteurs lijkt, zoals ik aangaf, wel te worden aange-
nomen dat het aansprakelijkheidsrecht ook zou moeten bijdragen aan preventie,"*
en duidelijk is verder dat ongevallen niet tegen elke prijs moeten worden voorko-
men.*" Maar over de precieze betekenis van de preventiefunetie, en haar prioriteit
in verhouding tot andere funeties van het aansprakelijkheidsrecht. heerst grate
onduidelijkheid.
Kan het aansprakelijkheidsrecht, om te beginnen, op preventievlak een rede bijdra-
ge leveren?"* De economische benadenng Van het aansprakelijkheidsrecht biedt
hieromtrent meer inzicht.

•M Zie paragraaf 5.5.3.
«51 TK 1994-95. 24 169, nr. 6, p. 32.
•32 Het hangt immers mede af van de inhoud van de aansprakelijkhcidsregcls zelf, zie Faure (1996), p. 53.
«33 Van Dam (1989). p. 201; Faure & Van den Bergh (1989). p 19. Zie nadien o.a. Van Maancn (1991), p. 22

e.v ; Hartlief (1997); Spiere.a.(2000). nr.9(Spier); Hartlief&Tjitte»(2001).p.3e.v..Bloembergen&Linden-
bergh (2001), p. 11 e.v.; Barendrecht (2002). p. 60S e.v.

134 Vgl. Köster (1971). p. 139. Bloembergen (1978). p. 699.
155 Daarover heersteenstemmigheid, vgl Calabresi< 1978), p. 17; Stapleton(1986), p. 122; Faure AVan den Bergh

(1989), p. 54; Van den Bergh & Faure (1990). p. 11, Van Dam (1989), p. 208; Hartlief (1997), p. 20. doch
Fleming (1970), p. 173 stelt: 'Since unreasonable injury to person or property cause« a reduction in society's
wealth, any deterrent therefore serves the aim of economic efficiency'

»3t Zie daarover sccptisch Hartlief & Van Maanen (1994), p. 76. . . . . . . . ,, , , . . . , .„
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6.5. d /Veve/i//e /ang5 /wee vvege/i

In dit verband moeten twee manieren worden onderscheiden om te körnen tot
generale preventie. De dreiging van aansprakelijkheid kan in de eerste plaats het
gedrag van de potentiele schadeveroorzaker beinvloeden,*" in die zin dat hij
wordt aangemoedigd tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.^* Als de kosten
van het nemen van veiligheidsmaatregelen lager zijn dan de omvang van zijn
vergoedingsplicht bij aansprakelijkheid (dat is: de kans dat de schade zieh voordoet
vermenigvuldigd met de omvang van de schade), dan zullen potentiele daders
geneigd zijn die maatregel te nemen ter voorkoming van de schade.*" Dat kan
dan weer ertoe leiden dat de betreffende gevaarzettende activiteit wordt vermeden
of dat het toezicht daarop en de revearcA-a/KZ-deve/o/Jwe/j/worden verscherpt.^"
Op enkele terreinen van het aansprakelijkheidsrecht toont niet-cijfermatig empirisch
onderzoek aan, dat de dreiging van het aansprakelijkheidsrecht niet alleen in theorie
kan aanmanen tot meer zorg, maar dit - kennelijk - ook daadwerkelijk doet.**'

Schwartz wijst op onderzoek van Harvard op het gebied van medische aansprakelijkheid, waarin artsen

stellen de dreiging van cen schadeclaim te ervaren als cen factor 2.54 op een schaal van 1-5 die van

invlocd is op dc mate van zorgvuldigheid die ze inachtnemen. Uit andere studies blijkt de dreiging

van de - Amcrikaanse - medische respectievelijk productaansprakelijkheid ook voor ziekenhuizen

en prDduccYtfert •Mn/crcfrng re /ijn rot verftctenng van het veidghcidsbclcid '"*' Het gaat me er niet

om undercsultaten vun dc/.c studies conclusics tc verbinden, laat staan conclusies voor het Nederlandse

aansprakelijkheidsrecht, maar /.c overtuigen in de Stelling dat het aansprakelijkheidsrecht ecn reele

bijdrugc Aon levcren aan dc vermindcring van het aantal ongcvallen of van de schade bij ongevallen.

Maar andere ondcrzoeken komen met weer andere onderzoeksresultaten.*" Ge-
nocmd werd al het advies van de Sociale Verzekeringsraad naar aanleiding van
een vraag naar de gedragseffecten bij uitbreiding van het regres naar de volksver-

157 Waarbij de rcchtscconomische benadering ook vraagt dal hij de 'cheapest cost »voider' is. Het risk» van bedrijfs-
schadc door het uitvallcn van dc stroom na een ongeval, bijvoorbeeld, kan voor de eigen schadeverzekeraar
van het gcdupccrdc hedrijf nauwkeungcr zrjn te (door)berekcnen dan het nsico van incidentcle aansprakelijkheid
van de willckcuiigc (potcnlielc) vcroorzakcrs

»M< Dcgcnc in wie zieh het amalgama aftekent van de beste mogelijkheden tot het afwegen. beheersen en verzekeren
van het schadcrisico. HIJ hcl vaststellen wie dat in concrete gevallen is, kunnen problemcn ontstaan, zie daarover
Staplcton (198b). p. 124.

«5« Staplcton (198ft). p. 123 en Schwinz (1990), p. 337.
loo In die /in Schwartz (1990). p. 341.
8e I Daarmee is nog niet gczcgd dat de prcventieve wcrking wenselijk is en of het onnxhtmatige daadsrecht, aansprake-

lijkheid en rcgres. in dit verband ook efficient is; vgl. Sugarman (I98S). p S87.
I«: Schwartz (1994). p 401 en 403
»M Schwartz concludccn (1994). p 423 'that tort law provides a significant amount of deterrence, yet considerably

less than (he economists' formulae tend to predict'. HIJ vermeldt daartoc statistische data en maakte gcbruik
van andere trchnicken AVIIS interviews, om een sxillediger beekj te krijgen van dc mvloed van het oorechonaoge
daadsrecht, bijvoorbccld. op het veihgheidsbeleid »an bedrijven. Zie voorts de studies vermeld bij M. van Dam
(2001), p. 375 e.V., waar wordt gesteld dat er wcimg recent empirisch matenaal voorhanden is (en ovengens
dat voomchlighcid past bij studies uit dc jaren 1960-70, getet op een aantal onrwikkelmgai in he« aansprakeluk-
heidsrecht nadicn)
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zekeringen. De raad noemt het 'hoogst onwaarschijnlijk' dat van deze uitbreiding
positieve gedragseffecten zijn te verwachten cn baseert zieh op literatuurstudics.
interviews en een uitbesteed onderzoeMje).*"* Wellicht heeft daarbij een rol ge-
speeld dat de WAM-verzekeraars kort tevoren hadden laten weten dat van een
uitbreiding van het regres wel een premiestijging, maar geen nieuwe premiedif-
ferentiatie te verwachten was.*"*
Preventie kan ook plaatsvinden doordat in de prijs van schadeveroorzakende pro-
dueten, diensten of activiteiten de kosten van aansprakelijkheid of van dreigende
aansprakelijkheid (moeten) worden doorberekend. De gedachte is deze, dat dan
de vraag naar deze (volgens de normen van het aansprakelijkheidsrecht) schadclijkc
goederen en diensten afneemt, en dat daarmee nieuwe schade wordt voorkomen.
Vanzelfsprekend leiden niet alle schadevoorvallen tot aansprakelijkheid en nict
alle gevallen waarop het aansprakelijkheidsrecht betrekking heeft tot passende
prijsfluetuaties (denk aan latente schade), en kunnen ook andere factoren van
invioed zijn op de pnjs (zoals overheidssubsidies en belastingen) en op het pnjsme-
chanisme (bijvoorbeeld bij inelasticiteit van de vraag).*** Het zijn restricties zoals
deze, die aanleiding geven tot seeptische readies vanuit de rechtsliteratuur, ik noem
coryfeeen zoals (wijlen) John Fleming en Stephen Sugarman en in de Europcse
doctrine onder meer Atiyah, Bloembergen en Tune.

tf.5.7 Kn7/e*

De kritiek is met name gericht op de gedragsbeinvloedende funetie van het aanspra-
kelijkheidsrecht,**' en lijkt vooral de nauvkeurigheid te relativeren waarmee
kan worden vastgesteld in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht leidt tot gedragsef-
fecten. Sommige auteurs verbinden hieraan zelfs de conclusie dat het aansprakelijk-
heidsrecht (en ook regres) op het punt van preventie gemist kan worden, een reactie
die in de Amerikaanse rechtsliteratuur wordt aangeduid als de raz/üto 'cr/Y/̂ we.***
Zo wordt wel gewezen op de betekenis van andere manieren om tot preventie
te komen dan door de gedragsbeinvloeding via het aansprakelijkheidsrecht.**''
Specifiek voor regresvorderingen zou men kunnen denken aan het preventiebeleid

SM Sociale Verzekenngsraad (1993), p. 3 en 27 e.v.
»65 Sociale Verzekeringsraad (1993), p. 29.
K6 Zie Stapleton (1986), p. 125. Een uitvoenge bespreking zou hier te ver voeren, verwezen zij naar rechtseconomi-

sche liieratuur, zie o.a. Van den Bergh & Faure (1990).
W7 Fleming (1984), p. 1198; Sugarman (I98S), p 561 e.v en 590 ('tort law is unlikely to promote more desirable

behavior than that which would occur in its absence'); Bloembergen (1965), nr 251 en Aliyah (1997), p. 163.
Volgens Atiyah heeft de rechtseconomische benadenng van het aansprakelijkheidsrecht Very /i7//e ufi/iVv in
'Ae rea/ wor/o". Wel wijst Atiyah intussen op het belang van het voorkomen dat de schadeomvang onnodig
oploopi, bijvoorbeeld door het slachtofTer in de procedure met te stigmatiseren (p 12)

•»» Schwartz (1994), p. 378. Zie o.a. Fleming (1984). p. 1198 en uitvoerig Sugarman (198$), p 560 Bij Owen
(1997), p. 2 worden kritische reacties vanuit rechtsfilosofische hoek op 'de' economische benadenng van het
aansprakelijkheidsrccht besproken

«49 Zie met name Sugarman (1985). p $81 en 585.

217



en

van de regresnemende verzekeraar. Dit beleid zal echter veelal slechts betrekking
hebben op het gedrag van de verzekerde (de potentiele benadeelde). Bij andere
manieren om tot preventie te komen moet worden gedacht aan veiligheidsvoor-
schriften, verboden en dergelijke. Maar ook die kritiek lijktniethelemaalterecht,
aangezien het aansprakelijkheidsrecht en regulering volkomen verschillend werken:
het aansprakelijkheidsrecht is privaatrechtelijk en werkt niet door maatschappelijke
dwang, maar indirect: door de dreiging van schadevorderingen in geval schade
ontstaat. Veiligheidsvoorschriften, geboden en dergelijke hebben veelal een publiek
karakter en een directe gedragsbeinvloedende werking onafhankelijk van de vraag
of door niet-naleving schade ontstaat.*™
Volgens Shavell noodzaken deze verschillen tussen het aansprakelijkheidsrecht
en publieke veiligheidsregulering tot het afwisselend inzetten ervan al naargelang
de aard van de potentieel gevaarlijke activiteit, zoals thans ook gebeurt.®" De
beslissing over het al dan niet neerhalen van een boom die op het dak van de buren
zou kunnen belanden of het in haast naar de bus rennen zal met name worden
beinvloed door het aansprakelijkheidsrecht. De beslissing over het aangeven van
de nooduitgang in een winkel hoofdzakelijk door veiligheidsregulering. Verkeersge-
drag door beide gelijkelijk. De betekenis van het aansprakelijkheidsrecht vanuit
preventieoogpunt is volgens Shavell in deze gevallen, dat de betrokkene zelf meer
kennisheeft met betrekking tot dc gcvaarzettende activiteiten dan de wet- of regel-
gever en de uitvoeringskosten van preventie door het aansprakelijkheidsrecht in
vcrhouding tot de handhaving van publieke regelgeving laag zijn omdat ze pas
ontstaan als er sprake is van schade. Bij boetes en sancties is dat ook wel zo, maar
het verschil met het aansprakelijkheidsrecht als middel voor preventie is dat degene
van wie de financifile prikkel komt, de eiser, hier ook zelf belang bij heeft."*
Hen ander argument waarmee de invloed van het aansprakelijkheidsrecht op preven-
tie wordt gerelativeerd is dat meerdere factoren beslissend kunnen zijn voor het
gedrag van potentiele schadeveroorzakers, zoals de persoonlijke moraal, het ontbre-
ken van de nciging tot zelfbehoud, toeval en psychologische miscalculates. Volgens
Schwartz laat dit zien dat de mate waarin het aansprakelijkheidsrecht bijdraagt
aan preventie minder nauwkeurig kan worden vastgestelddan rechtseconomische
theorieCn en formules suggereren.'" Het betekent natuurlijk nog w/ef dat het
aansprakelijkheidsrecht op het punt van preventie gemist kan worden. Bekend
zijn in dit verband studies naar de ongevallenstatistiek in landen waarin het aanspra-
kelijkheidsrecht op bepaaldc gebieden is afgeschaft. De centrale vraag is dan of
preventie bij verkeersongevallen beter wordt bereikt door wo-yaw// verkeersverzeke-
nngssystemen of door een systeem van verkeersaansprakelijkheid. Die lijken te

170 Shavell (1984). p 357.
•71 Shavell (1984). p 366 In die zin ook M van Dam (200 U. p 324
•72 Aan pubheke reyelgeving als vorm van preventie valt vooral dan te denken, als de gevaarzefler nid gevoelig

is voor t'tnancielc priUels. zie Shavell (1984). p. 373.
»7» Schwartz (1994), p. 377 e.v.
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bevestigen dat in diverse rechtsstelsels waann verkeersverzekenngssystemen zijn
ingevoerd die een substantieel deel van het aansprakelijkheidsrecht vervangen,
het aantal wegongevallen is toegenomen.*"*
Dat enig preventief effect van het aansprakelijkheidsrecht tc venvachten valt, lijkt
hiermee wel duidelijk (daargelaten tegen welke pnjs). Het regres heefl dan als
pnkkel voor preventie in beginsel dezelfde kaarten als de vordering van de bena-
deelde. Wellicht zelfs fte/tre kaarten, omdat verzekeraars minder snel dan de bena-
deelde door emotionele redenen of de hoge uitvoenngskosten van het instellen
van hun claim zullen worden weerhouden. Dit zorgt ervoor dat de dreiging van
het aansprakelijkheidsrecht niet komt te ontbreken indien de benadeclde particulicr
of sociaal verzekerd is. en daardoor zelf zijn vordering op de schadeveroorzaker
verliest. De WA-verzekeraar van de (potentiele) schadeveroorzaker wordt alsnog
aangespoord tot het nemen van maatregelen die de kosten van hei schadcvcroorza-
kende gedrag laten doorwerken in de premies, door risicodifferentiatie en een
premieaanpassing. Dat ook de vordering van de benadeelde al kan bijdragen aan
de betekenis van het aansprakelijkheidsrecht voor preventie doet daaraan volgens
de economische analyse geen afbreuk. Uitgangspunt is dat de to/a/e schade aan
het schadeveroorzakende gedrag moet worden toegeschreven.*" Dat lijkt ook
wel logisch, als niet alle gevolgen worden doorberekend.,ziijheJ.hino«n.ht\!>hjq«r^ita
stramien van regeis dat afdeling 6.1.10 BW daarvoor biedt, dan kan het'goedkoper'
zijn het erop te wagen. Uitgaande van dit economische prineipe lijkt regres met
het oog op preventie zelfs noodzakelijk om te voorkomen dat van hct aansprake-
lijkheidsrecht onvoldoende prikkels uitgaan. Dat roept de vraag op waarom het
belang van preventie in de totstandkomingsgeschiedenis van de wettelijke regresbe-
palingen slechts bij uitzondering en dan nog slechts in indirecte bewoordingen
is terug te vinden. Een van de redenen zal zijn dat het preventie-argument in lang
niet alle gevallen overtuigend is en er gewoon nog te weinig data zijn om er speci-
fiek voor regres een stevige argumentatie op te bouwen. Maar er is meer, het
systeem van aansprakelijkheid en regres kent vanuit economisch perspectief belang-
rijke gebreken.

6.3.5 /te/a/igr(/fe 6ezware/i

Naast de eraan verbunden kosten,"* is de belemmerende factor bij de invloed
van het aansprakelijkheidsrecht op preventievlak: het WA-verzekerd zijn van de

174 Zie daarover o m . Schwartz (1994). p. 423 en M van Dam (2001), p. 516 e.v.
"5 Zie Faun: (1996), p. 52; M. van Dam (2001), P 278, Faure & Harthef (2002). p. 95
"6 Het nadeel van de kosten weegt voor het regres zwaar, zie daarover Faure (1996), p. 45enM. van Dam (2001),

p 279 en 286
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schadeveroorzaker.*" Bekend isdat het beleid van aansprakelijkheidsverzekeraars
in owvoldoende mate aanzet tot het nemen van voorzorgsmaatregelen of het doorbe-
rekenen van de kosten van het schaderisico in de prijs van de goederen of diensten
in het kader waarvan de schade is ontstaan.*™ In het bijzonder is de hoogte van
de premies onvoldoende afgestemd op het aansprakelijkheidsrisico van individuele
verzekerden. Gedurende de looptijd van de verzekering zijn er dan onvoldoende
financiele prikkels tot risicovermijdend gedrag (moreel risico). De schadeveroor-
zaker merkt financieel amper iets van het regres, tenzij de WA-verzekeraar daarvoor
maatregelen treft door tot de verzekeringsvoorwaarden een eigen risico of bonus-
malus systeem te laten behoren. Zo lijkt het in het algemeen wenselijk dat de WA-
premie van individuele verzekerden wordt afgestemd op het vroegere claimverleden
van de betrokkene en vervolgens gedurende de looptijd van de verzekering, retro-
spectief, op zijn individuele claimgedrag.*™ Hoe meer declaraties van de schade-
veroorzaker, hoe hoger de individuele premie dan wordt, en hoe waarschijnlijker
het lijkt dat de verzekerde veiligheidsmaatregelen neemt of de kosten van de pro-
ducten of diensten in kwestie doorberekent in hun prijs en de vraag emaar afneemt.
Onvoldoende afstemming van de premies op het individuele risico of claimgedrag
kan voor grote risico-averse bedrijven ook tot gevolg hebben dat, als de kosten
van veiligheidsmaatregelen lager zijn, zij in zoverre owverzekerd blijven en hun
sc/radevenhogende activiteiten tot op zefcere hoogte reduceren.**"
Vooral problematisch schijnt te zijn dat de hoogte van de premies weliswaar gevoe-
lig voor het exanfc aansprakelijkheidsrisico van individuele verzekerden (bijvoor-
beeld doordat daann de leeftijd, ervanng enzovoort zijn verdisconteerd), maar
onvoldoende is afgestemd op de i;i</;v/</ue/e wate va« gevaarzetting.**" Idealiter
zou de verzekerde in de premie de kosten naar rato van zijn gevaarzettende gedrag
of activiteiten moeten kunnen aflezen. Van zulke methoden van premiecalculatie
lijkt in het algemeen weinig terecht te komen.*" Als mogelijke redenen worden
het (eventuele) risico van concurrentiedruk genoemd, de kosten ervan voor de

177 Omgckceni kan, als de (potentitle) schadeveroorzaker »i>i WA-verzekerd is, zijn claimgevoeligheid in theoric
ontbreken, voorzover dc drciging van aansprakelijkheid zijn vermögen overstijgi (en hij dus onvermogend is
om tc bctalen); zic Shavell (1984), p. 361. Maar dat is met erg waarschijnlijk omdat hij nict graag het nsico
zal nemen al /ijn be/ittingen en/ ofzijn baan te verliezen. Regres op paniculieren met financieel onvermogen
is hoe dan ook uil/ondcrlijk.

17« Juist om deze reden was de toelaatbaarheid van WA-verzekeringen lang omstreden. Zie over het belang van
WA-verzekcringen en het belcmmerende efTect ervan voor preventie o m. Sugarman (1985). p 573, Abraham
(1986). p 17; Schwartz (1990), p. 313 (met verdere verwijzingen); Faure (1996), p. 57.

179 Slaplcton (1986). p. 129; Schwartz (1990). p. 319.
MO Zic Posncr (1986). p. 187; Shavell (1987). p. 211; Schwartz (1990), p. 339
•It Sugarman (1985). p. 575, Faure (1996). p. 57. Over het effect van het aansprakelijkheidsrecht op preventievlak

in dc Amcnkaanse WA-verzckcnngspraktijk zijn Sugarman (1985). p 578 en Schwartz (1990). 319gemaiigd
optimistisch voorzover daarbij word! gewerkt met «penVncf no/mg (de WA-premie wordt dan afgestemd op
he) vrocgerr claimverleden en vervolgens, retrospectief. op hel claimgedrag gedurende de looptijd van de verzeke-
nng).

M2 Zie ondcrdenjkelijkchocveclheid 1 ilcrttuur in dtt verband o m reeds Dnon (1955). p. 10. Calabresi (1970).
p. 248; Fleming (1970), p 173; Shavell (1984). p 361; Abraham (1986), p 17 en 44; Supleton (1986), p.
128; Schwartz (1990), p. 313; Faure (19%), p. $7; M. van D»m (2001), p 431
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WA-verzekeraar en andere moeilijkheden (zoals dat de gegevens voor aanpassing
van de premies op deze basis vaak eigenlijk pas betrouwbaar zijn over mcerdere
jaren). WA-verzekeraars zijn kennelijk met bereid of in staat om tegen verantwoor-
de kosten te beschikken over informatie omtrent de precieze mate van gevaarzetting
en eventuele voorzorgsmaatregelen van de verzekerde noch over de bcnodigde
expertise met betrekking tot de mogelijkheden tot nsicovermijdend gedrag.**'
Een ander belangnjk economisch bezwaar tegen regres is dat de kosten hoog zijn,
ik wees daar al op. Het gaat om de uitvoenngskosten voor de betrokkcn partijen
(WA-verzekeraars en regresnemers). Die maken het regres tot een 'duur' instru-
ment, aangezien gevalsgewijs meer verschillende partijen delen van de schade
voor hun rekening nemen en die afzonderlijk verhalen. Met de maatschappelijke
kosten die verbonden zijn aan het extra beslag op het rechterlijk apparaat lijkt
het mee te vallen.*" Door de gestandaardiseerde afwikkeling van het regres in
een aantal gevallen weegt het bezwaar van de kosten niet voor alle regressituatics
even sterk. Voor de vraag in hoeverre de kosten bij de vordenngen van de regresne-
mers afzonderlijk vanuit economisch perspectiefprohibitief zijn, lijkt nader empi-
risch onderzoek dan ook geboden.

Shavell'" rclativecrt de kosten voor hel Amcrikaansc recht cnigs/ms door die tc vergclijkcn met
de kosten verbonden aan (de handhaving van) publicke rcgclgeving. De uitvoeringskosten van het
aansprakelijkheidsrecht zijn hoofdzakclijk bcperkt tot de mcer uit/ondcrlijkc gevallcn dat schade is
ontstaan. Een ander voordeel van de kosten van het aansprakelijkheidsrecht vcrgelckcn met die van
veiligheidsregelgcving is volgens Shavell dat ze kunnen worden beperkt tot beinvloeding van het gcdrag
van de gevaarzetters."*

6.3.9 7us.se/is/am/

Hoewel het verleidelijk is om de functies van het regres van particuliere en sociale
verzekeraars en overheidslichamen uitsluitend in de economische sfeer te trekken,
aangezien dat veelal collectiviteiten zijn en de belangen van de benadeelde daarbij
niet meer rechtstreeks betrokken zijn, zijn die bij nader inzien bijzonder moeilijk
'hard' te maken. Hiermee is zeker me/ gezegd dat van het aansprakelijkheidsrecht,
ook in regressituaties, op preventievlak helemaal niets kan worden verwacht. De
rechtseconomische analyse lijkt het belang van het regres vanuit preventief oogpunt
in beginsel juist wel te ondersteunen: het niveau van zorg wordt slechts optimaal
gehandhaafd als de potentiele schadeveroorzaker wordt geconfronteerd met de
totale kosten die aan de schadeveroorzaker kunnen worden toegerekend. Aangezien

MJ Sugarman (1985), p. 574; Stapleton (1986). p. 128; Schwartz (1990), p. 315; Faure (1996), p. 53; Faure &
Van den Bergh (2000), p. 315 e.v.

«*« /nv 6. p. 1415.
WS Shavell (1984), p. 364.
•*« Shavell (1984), p. 364, met die kanttekening dat publicke veiligheidsregulering besparingen mogelijk maakt

omdat men voor dc handhaving ook kan volstaan met hel nemen van steekproeven
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de schadeveroorzaker veelal WA-verzekerd is heeft het regres dan de betekenis
dat het de WA-verzekeraar van de (potentiele) schadeveroorzaker kan aansporen
tot het nemen van maatregelen die de kosten van het regres laten doorwerken in
de premies. Maar als doelstelling voor het aansprakelijkheidsrecht moeten de pre-
ventieve effecten kunnen opwegen tegen de daaraan verbonden uitvoeringskosten.
Dat is met name voor regressituaties door het beperkte resultaat op preventievlak
als gevolg van het WA-verzekerd zijn van de schadeveroorzaker en anderzijds
de uitvoeringskosten van het regres onvoldoende het geval/*' Het bezwaar dat
de uitvoeringskosten te hoog zijn kan weliswaar (inmiddels) voor een aantal geval-
len worden gerelativeerd, maar of die maatregelen naar economische begrippen
toereikend zijn is dubieus. Ook de collectivering van het regres kan afbreuk doen
aan het kostenconfronterende effect van het regres.*"* In die gevallen zal een
individuele premierespons van de WA-verzekeraar mogelijkontbreken, maardaar
Staat tegenover dat de uitvoeringskosten aanmerkelijk kunnen worden teruggedron-
gen (men voert immers geen individuele procedures meer). Vraag is alleen waarom
voor de beoordeling van de aansprakelijkheid, indien preventie voorop staat, met
(enkel) beslissend is of de schadeveroorzaker de schade tegen redelijke kosten
hceft kunnen voorkomen. Dat is slechtseen aspect van de meeromvattende vraag
of het gedrag jegens de benadeelde verwijtbaar is geweest (en dus al dan niet sprake
was van schuld, overmacht, enzovoort).

6.4 Rejjrcs als rcactie van dc rechtsorde

De betere, meer intrinsieke verklanng van het regres is dat dit de draagplicht met
betrekking tot de schade bij de schadeveroorzaker legt omdat hem van het ontstaan
daarvan (rechtens) een verwijt wordt gemaakt,"'' en dat sancties op verwijtbaar
gedrag moeten bijdragen aan een goede rechtsorde. Drion formuleert dit in 1955
treffend, waar hij stelt dat 'zelfs zij die de wenselijkheid, dat schade zoveel moge-
lijk wordt vergoed, alsenigerechtsgrond van de aansprakelijkheid wensen te zien,
de schuldige veelal niet aan aansprakelijkheid willen laten ontsnappen, en aan
de verzekeraar een recht van subrogatie toekennen'.*™ Dat is een doel op zichzelf:
het regres laat sancties volgen op dc schending van gedragsnormen, en bevredigt
daarmee het rechtsgevoel/" althans dat is de bedoeling. Niet is uitgesloten dat

•17 F»ure (I9V6), p. 57; M. vin Dam (2001). p. 279. Vgl. Sugarman (1985), p. 560 di« om deze redenen andere
doclslcllmgcn voor het aansprakclijkheidsrecht in het algcmeen naast preventie nodig acht.

Ml TK 1998-99. 26 238. nr 5. p 2
»w Vgl Holt (1989a). p 34 en Mulder (1988). p. 16.
»«o Drion (1955). p o.
»«i Vgl ook Van Hoom (1996), p 97. waar torrts word! gewesen op rechtseconomische dot kinder Anden Bloem-

bergen (I9(<5). nr. 252. die sie It vanuit mo reel en praktisch oogpunt tc beiwijfelen 'of het wel zo onredehjk
is dc aansprakelijkheid te beperken in gevallen waann het slachtofTer zelf al beschcrmd is', tc meer nu geen
sprake hoert te zijn van pcrsoonlijkc schuld van de schadeveroorzaker
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dit daamaast positieve nevenefTecten heeft. zoals vergoeding van de benadeelde
en preventie van schade. Maar de belangrijkste functie van het aansprakelijkheids-
recht is dat dit een reactie geeft van de rechtsorde op rechtens verwijtbaar gedrag,
een op de concrete situatie toegesneden rechtsoordeel: wie verwijtbaar schade
veroorzaakt behoort de gevolgen daarvan te dragen. Of de benadeelde particulier
of sociaal verzekerd is heeft daarmee niets te maken, evenmin als de vraag of
de schuldige zelf van dat ontsnappen in enigerlei zin profijt ondervindt.*''' Ondcr
het aansprakelijkheidsrecht moet in dit verband het geheel van regeis worden
verstaan, die aangeven volgens welke maatstaven de oorzaak van schade moct
worden toegerekend aan anderen dan degene die haar lijdt. Het zijn uitcindclijk
deze regeis, die bepalen of en hoeveel regres vcrschuldigd is. Ze berusten op het
pnneipe dat de schuldige, de schadeveroorzaker, de schade voor zijn rekening
behoort te nemen, eventueel door het afsluiten van een daarvoor geldcnde verzeke-
nng. Verwijtbaarheid is het dragende element, dat geldt zowel voor regcls van
schuld- als risicoaansprakelijkheid.

De risicoaansprakelijkheid voor motorrijtuigen bijvoorbccld (art. 185 WVW) bcrusl op hcl vcrwyt
dal cigenaars of houdcrs van motorrijtuigcn ongcmotonsccrdc vcrkccrsdcclncmcrs bloolstcllcn aan
het gevaar van hun molomjtuig (cn dit gevaar /.ich heeft vcrwc/cnlijkt). De aard cn cmsl vun dut
vcrwijt staan onder invlocd van politiekc argumenten /oals het bevorderen van cen vcrbcicrdc slachtof-
ferbescherming. In het kader van art. 185 WVW heeft dat ertoc gclcid dat de bcwijslust in hcl voordeel
van de benadeelde is omgekeerd en is verlicht, cn dat ook /cer lichte foulen, met het oog op de emstige
gevolgen daarvan, verwijtbaar kunnen zijn.'"

Zo verstaan, berusten alle gronden van schuld- en risicoaansprakelijkheid in de
kern op een verwijt (onzorgvuldigheid, gevaarzetting). Dat neemt niet weg dat
er - ook bij schuldaansprakelijkheid - gevallen zijn waarin dat aspect van verwijt-
baarheid minder goed zichtbaar of omstreden is,*'" ik zal hierop tcrugkomen.
Maar met of zonder die gevallen is het - uiteindelijk - een toerekeningssysteem
op basis van redelijkheid (/öi/7ies.s): het geeft het signaal af dat de schending van
concrete gedragsnormen rechtens niet zonder gevolg blijven, immers de schade-
veroorzaker moet betalen bij de schending daarvan (al dan niet door zieh daarvoor
te verzekeren). Sugarman wijst erop dat de precieze normen van het aansprakelijk-
heidsrecht helemaal zo bekend niet zijn bij degenen van wie wordt verwacht dat
ze deze zullen naleven en dat de signaal functie die daarvan uitgaat weinig meer-

8«: Zie o a. Van Boeschoten (1950), p 614, De Kok (1965), p. 87; Dorhout Mees (1972). p. 30; Van Bamcveld
(1984). p. 452; Mulder (1988). p. 5; Boll (1989a), p. 36; Bolt (19896), p. 41; Van Dam (1995), p 101.

8«.' Het verweer van overmacht, art. 185 lid I WVW. Op grond van de zogenaamde 100%-rcgel kan dil met worden
legengeworpen aan ongemoloriscerde verkeersslachtofTers van jonger dan vecrlien jaar. Zie paragraaf 7.3 7.

8«* Vgl. HR 11 november 1983. A7 1984, 331 (A/<ppe7jt rrc). waann een aulomobilist schuldig wordt geachl aan
een aannjding die hij heeft veroorzaakt doordat hij, na een gevarenbord van overstekend wild te hebben gepasscerd.
plots moet uitwijken voor een overstekende nse. Sieburgh (2000), p. 143 wecnprceki de kritiek op deze uiupraak
dal van schuld menselijkerwijs geen sprake is weliswaar door erop te wijzen dat de bestuurder door hct gevaren-
bord gewaarschuwd was en op het gevaar had moeten anticiperen Maar waar het om gaat is, dunkt me, hoc
reeel dit verwijt in deze situatie was, zie Engelhard (20016), p. 519.
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Doe/5/e//(/ig en /IMC/I e

waarde heeft naast gezin, school en andere sociale opvoedingsmechanismen.'"
Veelal zullen de concrete gedragsnormen dan inderdaad ook worden nageleefd
of geschonden zonder dat men ze als zodanig kent.**" Maar het daaraan ten grond-
slag liggende principe dat de schadeveroorzaker betaalt, al dan niet door zieh te
hebben verzekerd, heeft die ordenende funetie wel: het legt de schade daar waar
dat op basis van de normen die (tevens) deel uitmaken van onze (rechts)cultuur,
binnen het gegeven wettelijke kader, het meest redelijk lijkt. Dat de schuldige
de schade draagt bevredigt het rechtsgevoel en voorkomt frustratie bij degenen
die zieh in vergelijkbare omstandigheden van normschendend gedrag onthouden.

6.5 Kritiek

Maar er is vanuit dit perspectief ook veel kritiek op het aansprakelijkheidsrecht.
Het principe dat de schadeveroorzaker behoort te betalen zou sterk zijn 'uitgehold'
door de invloed van verzekeringen, en door het (grote) aantal gronden voor risico-
aansprakelijkheid. Ook zou het leiden tot een ongelijke behandeling van gevallen.

tf.5.2 De //iv/oet/ van verzdre/7/igeTi . ;

Als eerste punt van kritiek op het principe dat de schadeveroorzaker moet betalen
wordt wel erop gewezen dat het goede zin mist als de schadeveroorzaker WA-
verzekerd is. In feite is het dan immers de verzekeraar, die betaalt. Aangezien
ook de benadeelde veelal WA-verzekerd is en dan mogelijk deel uitmaakt van
het collcctief van verzekerden waarover de schade dan is gespreid betaalt hij in
feite ook zelf daaraan mee. Dat zou afbreuk doen aan de overtuigingskracht van
het principe in concrete gevallen:*" 'at the end of the day' voelt de schadeveroor-
zaker niet dat hij bctaalt. Ook bedrijven en instanties die n/e/ WA-verzekerd zijn
zullcn (het risico van) aansprakelijkheid in de vorm van hogere belastingen of
als extra overhcadkosten in een prijsopslag doorberekenen aan het publiek (en
bij prijsconcurrentie aan de aandeelhouders waarvan ook pensioenfondsen en verze-
keraars deel uitmaken). Atiyah:

i»S Sugarman (1985). p. 612: 'In our society children are socialized by school and family to act reasonably toward
others long ho lore they acquire any conception of tort law ( ..) it is farfetched to imagine that this socializing
mechanism will break down in a society like New Zealand that has abandoned tort liability'). Overigens komt
Schwartz wat dit laatstc betreft met overtuigende argumenlen die op het tegendeel wijzen. Schwanz (1994).
p. 377 e.V.

IM Dtt de UM nute gcdngsnormen van het aansprakelijkheidsrecht aus :»4«i(g, ab normen van het aanspnkelijkheids-
recht (waarop ecn sanctie rust) met steeds bij de betrokkencn bekend zijn, lijkt wel berwaarlijk met het oog
op dc ctTectcn daarvan op prexentievlak

W? Sugarman (1985), p. 604 en Atiyah (1997), p. 113.
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'This makes nonsense of the whole fault pnnciple. Why should you only be entitled to compensation
if you are injured in a fault-caused accident, when the money is really coming from the public anyhow?
(...) Once it is grasped that the public is paying for the whole system, the basic structure of the system
- the fault principle - becomes an absurdity.'***

Dat het aansprakelijkheidsrecht, met name ook in regressituaties, dit vestzak-broek-
zak effect heeft, is niet denkbeeldig;*** uiteindelijk is iedereen benadeelde en
schadeveroorzaker. Maar dat het principe dat de schuldige de schade bchoort te
dragen, daardoor feitelijk betekenis mist, zie ik niet zo. De schadeveroorzaker
treft in die hoedanigheid het verwijt, en het is in die hoedanigheid dat hij daarvoor
de WA-premies opbrengt, en de eventuele saneties van zijn WA-verzekeraar zal
ondervinden in individuele gevallen van schadeveroorzaking (zij het dat die bonus-
malus saneties vanuit rechtseconomisch oogpunt ontoereikend zijn voor rcsultaten
op preventievlak). De betekenis van dit principe is uiteraard het grootst indien
de individuele schadeveroorzaker naasteventuelerepercussiesopcollectiefniveau
('autorijden' wordt duurder), persoonlijk met de kosten van zijn individuele gedrag
wordt geconfronteerd.

Maar wat blijft er over van de betekenis van het regres als een reactie van de
rechtsorde in de gevallen waarin het is gestandaardiseerd? De afwikkeling van
het regres van sociale verzekeraars wordt zoals gezegd in vergaande mate bcheerst
door onderlinge afspraken met WA-verzekeraars.'**' De partijen bij het C«/Jvena/i/
^er/jaa/irecA/ (UWV en de aangesloten WA-verzekeraars) mögen geen verweer
voeren met betrekking tot lastige technische onderdelen van het civiele plafond.
Het regres ingevolge de ANW en AWBZ wordt zelfs afgewikkeld in de vorm
van een jaarlijkse afkoopsom voor alle individuele gevallen, los van enige vraag
naar aansprakelijkheid in individuele gevallen. Dit collectieve regres iseen manier
om de kosten van de uitvoering van het regres, zoals gedetailleerd dossier-onder-
zoek en tijdrovende en kostbare procedures terug te dringen. Voorkomen wordt
dat in individuele gevallen onderzoek moet worden gedaan naar de juridische
verwijtbaarheid van het gedrag, kwesties als schuld en eigen schuld, en de preciezc
schadeomvang. Dat maakt de uitvoerbaarheid van het regres voor de betrokkenen
aantrekkelijker, en zij zijn het, die met hun regresacties rechtsgevolg verbinden
aan de aansprakelijkheidsregels. De aansprakelijkheidsregels worden bij een gecol-
lecti veerde afwikkeling weliswaar gehandhaafd, maar niet concreet /oege/K«/. Het
gaat vooralsnog om uitzonderingen, maar het kabinet stimuleert verdere collective-
ring van het regres. Bij de parlementaire behandeling van de regresrechten voor
de volksverzekeringen zijn hierover door verschillende kamerfracties (PvdA, CDA,
klein christelijke fracties) vragen gesteld. Zou het loslaten van de individuele
benadering geen afbreuk doen aan 'de centrale gedachte, dat degene die een ander

•M Atiyah (1997) , p 113.
•»» Paragraaf 5.6.
w o Zic supra, paragraaf 4 .2 .2 . 4.3.3-4.3.4 en paragraaf 9 .I .
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verwijtbaar schade berokkent, daarvan ook de gevolgen moet ondervinden, in de
zin dat de schade op hem verhaald kan worden'?**" De minister steh voorop
dat het beginsel dat de schadeveroorzaker de schade behoort te dragen, ook toepas-
sing kan vinden in de vorm van een stijging van de WA-premies voor alle (poten-
tiele) schadeveroorzakers.*""
Om de band tussen de schadeveroorzaker na het schadevoorval en de schade (en
het verwijt dat hem daarvan treft) zo scherp mogelijk te houden zou het echter
mijn voorkeur hebben het uitgangspunt van de individuele afwikkeling te handha-
ven. Dat heeft het belangrijke voordeel, wellicht ook voor verzekeraars zelf, dat
het regres 'zichtbaar' blijft gerelateerd aan concrete gevallen. Dat kan zo nodig
gestandaardiseerd: een mooi voorbeeld daarvan biedt het al genoemde Cowve/»aw/
Fer/wa/.sTfc'c/»/, aangezien het een einde maakt aan de lastige technische punten,
maar de aansprakelijkheidsvraag (schuld, eigen schuld, causaliteit, verjaring) onver-
let laat. Daarnaast kan de uitvoering van het regres op andere punten beter met
zijn doelstcllingen in overeenstemming worden gebracht (zoals termijnen, en be-
richtgeving aan benadeelde en schadeveroorzaker). Ik zal hierop terugkomen in
hoofdstuk 9.*"

0/7

Ecn ander punt van kritick houdt verband met ontwikkelingen in het aansprake-
lijkheidsrecht zclf. Traditioneel wordt het principe dat de schadeveroorzaker behoort
te belalen immers geassocieerd met gevallen van (zuivere) schuldaansprakelijkheid.
Dat maakt het principe omstrcden in de gevallen waarin geen sprake is van moreel
verwijtbaar gedrag, of zelfs niet van em'ge persoonlijke gedraging van de schadever-
oorzaker. Bloembergen steh in 1965 te betwij feien of het systeem dat de schadever-
oorzaker behoort te betalen voor het verzekerde deel van de schade bij risicoaan-
sprakelijkheid moreel supeneur is boven een systeem waarin hij voor dat deel
is gevrijwaard.^ Dat valt inderdaad te betwijfelen. Maar in mijn visie ligt daann,
het bevorderen van zuiver more/egerechtigheid, ook niet het doel van het regres.
Het gaat er «/Vf om dat we autorijden of andere schadeveroorzakende activiteiten
moreel verkeerd vinden. Waar het om gaat is, dat zulke activiteiten door hun
schadeveroorzakende vermögen ertoe leiden dat van degene die zieh ervan bedient
een hogere mate van zorg en verantwoordelijkheidsbesef mag worden verwacht,
een die vorder gaat dan wat zuiver moreel gezien 'juist' is. Indien A een pitbull-
terriör houdt, en daarmee dagelijks in de Supermarkt komt zonder problemen, en
het dier op een kwade dag ineens B's kind grijpt, zal iedereen het erover eens
zijn dat de schade rechtens, verzekerd of niet, meerbij A of diens WA-verzekeraar

«01 TK 1998-99. 26 238. nr 5. p. I
»01 TK 1998-99. 26 2.18. nr $. p. 2.
«0.x Paragraal' 9.1.
«M Bkwmbcrgen (1965). nr. 2S2: Altyih (I997V p IS.
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thuishoort dan bij B. Grijpt C's waakhond inbreker D, dan is het anders. Wie
anderen venvvjtbaar blootstelt aan dat extra schadensico. behoort de lasten daarvan
te dragen. Daargelaten of partijen daarvoor verzekerd zijn berust de draagplicht
rechtens bij de schadeveroorzaker. Ook bij aansprakelijkheid op nsico-grondslag
is verwijtbaarheid kortom een noodzakelijk funderend element, al ligt dat met
noodzakelijk in de (zuiver) morele sfeer.

6.5.4 Onge/i/te Ae/iawde/mg vaw

Een derde punt van kritiek op het principe dat de aansprakelijke behoort te betalen
is ten slotte dat dit zou leiden tot rechtsongelijkheid. Waarom zou de fictscr die
schade lijdt door een menselijkenvijs niet te vermijden verkeersongeluk, zo stell
Du Perron, in beginsel recht hebben op volledige vergoeding van zijn schade indien
bij dat ongeluk een motomjtuig is betrokken, terwijl hij is aangewczen op het
stelsel van de sociale zekerheid als het een eenzijdig ongeval betrcll.'*" Als hij
daarmee bedoelt dat voor aansprakelijkheid van de eigenaar/houder of bcstuurder
van een motorrijtuig die rechtens geen enkel vcrwijt treft geen plaats dient te zijn,
kan ik me helemaal daann vinden.'**' Daarbuiten worden beide situatics tcrccht,
dunkt me, met op een lijn gesleld. Gcmotor\seerden brengen met hun motomjtuig
een extra schaderisico in het wegverkeer, voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals
voetgangers en fietsers. Dat extra risico bestaat niet alleen uit een verhoogde kans
van ongevallen, maar ook uit de verhoogde kans van schade (en van ernstige
schade). Dat rechtvaardigt dat indien dat risico zieh verwezcnlijkt, de houder van
het motorrijtuig daarvan de gevolgen draagt, tenzij hij zieh weet te disculperen."*"
Dat de aanrijdende automobilist het bewijsnsico draagt lijkt dus best verdedigbaar:
zonder zijn tussenkomst was de schade met ontstaan.

lets anders is dat de fout onvoldoende grond kan lijken om dit onderscheid te
rechtvaardigen,'*"' maar dan is het zaak specifiek te zijn: is men het gewoon
niet eens met de vergaande aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in ons recht
o/rieht de kritiek zieh op het funderende principe (dat de schadeveroorzaker be-
taalt)? Is het eerste het geval, dan zou men voor het betreffende deelterrein van
het aansprakelijkheidsrecht kunnen zoeken naar betere altematieven, zoals een
no-yaw// verzekering. Het gaat dan om vragen als: in hoeverre is er op specifieke

W Du Perron (2003), p. 112.
**. De zogcnaamde 100%-regel voor ongemoforiseerde verkeersslachtofTers van jongcr dan vcerticn jaar past eigenlijk

niei goed in het aansprakelijkheidsrecht, hoe we I zij daar technisch wel deel van uitmaakt / i e paragraaf 7.3.7.
907 Het bewijsnsico ligt om de bovengenoemdc redenen bij de houder van het motomjtuig
9M Zoals geldt voor shockschadegevallen waann wel onrechtmatig is gehandeld maar met n voldaan aan de in

HR 22 februan 2002. A72002. 240 nt. JBMV (7Vuifai) geformuleerdc criteria, ben voorbeeld daarvan geeft
Rb Den Haag 5 december 2001 (/W/a/inovw /MenKUiona/). A7BÄ 2002. p 162 (Fngclhard). waar een ttenjarig
zoon ineens de relatie met zijn vader verliest doordal deze zeer emstig henenletscl hceft opgelopen bij een
verkeersongeval dat door de Tout van de bestuurder is veroorzaakt. De WAM-maat*chappij beroept zieh op
(technisch) goede gronden op het ontbreken van relaliviieii
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deelgebieden van het aansprakelijkheidsrecht zoals bij verkeersongevallen nog
voldoende maatschappelijk draagvlak voor een toerekeningssysteem op basis van
verwijtbaarheid? Hebben andere doelstellingen zoals vergoeding of preventie priori-
teit en wat legitimeert die keuze? Dat geldt bij uitstek op het gebied van verkeers-
aansprakelijkheid aangezien de einstige gevolgen bij ongevallen met motorrijtuigen
ertoe leiden dat hoge eisen worden gesteld aan het rijgedrag van gemotoriseerde
verkeersdeelnemersT' Atiyah rieht zijn kritiek op het aansprakelijkheidsrecht
op het funderende principe a/szodamg. Afschaffing zou bij voorbeeld ertoe leiden,
dat het rechtens geen verschil meer maakt of A's verwonding werd veroorzaakt
door een aanval van de hond van B dan wel door een eenzijdig ongeval. Maar
zou het ontbreken van een onderscheid rechtens tussen die gevallen niet evenzeer
tot kritiek leiden, namelijk dat het rechtssysteem rechtsongelijkheid zou laten
voortbestaan?

6.6 Conclusie

Het aansprakelijkheidsrecht berust op het principe dat de schadeveroorzaker betaalt,
dat wil zeggen degene die rechtens een verwijt treft van het ontstaan van de schade.
Daar ligt maatschappelijk gezien ook haar (voomaamste) functie: we kiezen voor
een rechtssystecm waarin degene die van het ontstaan van andermans schade een
verwijt kan worden gemaakt die schade ook behoort te dragen, ongeacht of het
risico daarvan (ook) bij de benadeelde particular of sociaal verzekerd was. Dat
is een docl in zichzclf. Dat neemt overigens niet weg dat het aansprakelijkheidsrecht
daarnaast een aantal nevenfuncties kan hebben (zoals preventie en, voor de bena-
deelde zelf, compensatie en/of genoegdoening). Dat de schade ook vermogens-
rechtelijk voor rekening komt van de 'schuldige' bevredigt het rechtsgevoel, althans
dat is de bedoeling; rechtens verwijtbaar gedrag heeft zijn prijs. Hiervan uitgaande
ligt het regres voor de hand, het verzekerd zijn van de schade maakt immers het
gedrag niet minder verwijtbaar. In mijn visie moet regres dan ook - uiteindelijk
- een gelijke mate van rechtshandhaving waarborgen. Zoals in het navolgende
zal worden gezien is het moeilijker om te bepalen welke betekenis daaraan. of
aan andere functies van het regres, bij de uitleg van de regresregelingen moet
worden toegekend.

I Id antwoord op /ulke \ ragen valt hunen het kadcr van dii hestck Hier word! uitgegaan van
regels die er hinnen hfl huidige wettelijke kader zijn en is de centraic vnag wai de gevolgen durvan between
«e «yn voor rcgresnemers. *"-•••="- -

228



VII Aansprakelijkheidsnormen bij regres

/M^gaa/ over o"e wa/f waarin regrey/jemer5</e regeAv van Aef aa«.v/7raA:e-
/i/JtAeiasrecA/ Jtunnen mroepen. en Jero/i^/rMC/jesrf/erfaarvoorge/rfe/i. Deonrfer-
Aavige regr^rec/i^/i ri/n, e//r o/? AM« e/ge« wi/'ze, rour/ n«ar aar</ <i/.v wnvang
a/7ui/iAe/y& van ae aa/ispraAe/i/ÄAeia' van ae scAaaVveroorzaA;t'ryt.'gt7ty </e /vm/aVt'/-
de. De par/jcw/jere o/^oc/a/e regre^nemer moe/en rfan oo^ aV rege/.v mroepen,
</ie Jeze nec/wsver/iouaVng öeAeersen. A/aar zowe/ Ay vertigt/tg a/s 6y Ae/ vay/.v/e//en
va« a"e omvang van aa/i.v/7raA:e///ÄAe/fl' Hunnen moe/7//'A:
veyf/g/ng.![/a.ye ge/a"/ a*a/ /ang me/ a//e grona*en voor aanji/
/legresnemers Awnnf« uwn/en /nge/ioepen. Äy ae omvang/ave on/57aa/t /woei/yWi
»na'/en a*e regre^vort/er/ngz/cA /even^ u/fe/reit/over 'vreema'e 'icAao'e/jav/en. zoa/.v
j'mma/ene/e 5cAaa*e. OoÄ ri/sf a"e vraag in Aoeverre a*e eigen .vc/iu/a" van a*e Aena-
</ee/a*e aan regresne/ner^ Aan wort/en /egengewor/>en.

7.1 Inleiding
• •

Zoveel is duidelijk, de onderhavige regresrechten bouwen voort op de aansprake-
lijkheid van de schadeveroorzaker jegens de benadeelde. Om uitkeringen of ver-
strekkingen te kunnen verhalen zullen particuliere en sociale regresnemers dus
tevens de regels van het aansprakelijkheidsrecht moeten inroepen die de rechtsver-
houding tussen de schadeveroorzaker en de benadeelde beheersen. Technisch berust
dit verband met het aansprakelijkheidsrecht op bijzondere constructies, ze kwamen
in het voorgaande al verschillende keren kort ter sprake:"" subrogatie en bij
de zelfstandige regresrechten het civiele plafond. De ratio van deze constructies
is dat de vermogenspositie van de schadeveroorzaker, vergeleken met gevallcn
waarin de schade onverzekerd zou zijn geweest, niet beter en ook niet slechter
mag worden. Van een achteruitgang zal in theorie niet spoedig sprake zijn: voor
regresnemers gelden aanmerkelijk meer beperkingen dan voor de benadeelde. Zo
kunnen regresnemers lang niet alle gronden inroepen die de aansprakelijkheid van
de schuldenaar jegens de benadeelde beheersen, en ook zijn er verschillen met
betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid bij regres.

»10 Zie met name paragraaf 4.8.3. ^ _ ,, . . . ' . •
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Ook in een ander opzicht zijn regresnemers mecr beperkt bij het inroepen van het aansprakclijkhcidsrccht
dan de bcnadccldc, /c kunnen de aansprakelijkheidsrcgels namclijk tegenover bcpaalde categoriecn
schadeveroorzakcrs niet inroepen. Dat heeft echter niets te maken met de (inhoud van de) aansprake-
lijkhcidsregcls /elf en zal hier daarom blijven rüsten.'"

Dit hoofdstuk gaat over die verschillen tussen de aard en omvang van de aanspra-
kelijkheid van de schadeveroorzaker in en buiten regressituaties. Hiema zal eerst
aandacht uitgaan naar de constructies voor het aanknopen bij het aansprakelijkheids-
recht. Daama wordt ingegaan op de verschillen van het aansprakelijkheidsregime
zelf, die bij het regres kunnen optreden: eerst voor de zogenaamde vestigingsfase
(paragraaf 7.3), daarna voor de omvangfase van de aansprakelijkstelling (paragraaf
7.4).

7.2 Rcgresconstructies: subrogatie en civiel plafond

Kunnen particuliere en sociale verzekeraars en andere risicodragers in het kader
van een regresactie de regeis inroepen die de wettelijke aansprakelijkheid van de
schuldenaar jegens de benadeelde beheersen, en waaruit volgt dat? Voor het ant-
woord on die vraau moet onderscheid wordenj^emankt hissen dp wettelj ik« rgrce«-

rcchten die op subrogatie berusten en de zelfstandige regresrechten.

7.2. /

Bij de regresrechten in dit verband die gebaseerd zijn op wettelijke subrogatie
gaat het eigenlijk met name om het regresrecht van schadeverzekeraars die uitkerin-
gen vcrstrekken krachtens een particuliere verzekeringsovereenkomst. Daarvoor
geldt thans nog de regeling van art. 284 WvK, binnenkort zal dat art. 7.17.2.25
BW zijn. Dc hoofdlijnen van beide regelingen kwamen 'schadegewijs' hiervoor
al aan de orde; voor een overzicht zij verwezen naar die besprekingen.'"' Ook
het regresrecht van het Schadetbnds Geweldsmisdrijven berust op subrogatie (art.
6 lid 3 WSG). Het navolgende geldt daarom, tenzij anders wordt aangegeven,
ook voor het fonds.
Subrogatie is een vorm van rechtsovergang onder bijzondere titel."""* Voorzover
de vcrzekering ertoe strekt dat schade van de benadeelde wordt vergoed verknjgt
de verzekeraar het recht op schadevergoeding dat de benadeelde met betrekking
tot die schade heeft op derden. Twee punten springen daarbij in het oog. De strek-

»II De bepcrkmgen met betrckking tot de kring v»n pereonen op wie regies mogelijk is komen in paragraaf 9 2
u n dc orde.

»12 Paragraaf 4.2.4, 4.3.7 en 4.5.5.
«U Art 284 WvK/art. 7 17 2.25 BW; Ledeboer (1928V p. 18; Van der Burg (1990). p 174; Sinninghe Dams«*

(1999), p. 52. Andere vormen van rechtsovergang onder bijzonderr titel zijn cessie. overgang van kwahlalieve
rechten (art. 6:251 BW) en conlractsovcmeming (ait. 6:159 BW). Van Achterberg (1999). nr. 24.
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king van de verzekering is mede bepalend voor de vTaag welke schadevorderingen
de verzekeraar verknjgt. Daarnaast is de verzekeraar voor zijn regresrecht athanke-
lijk van de benadeelde. en met name van de \Taag of net recht op schadevergoedmg
ten tijde van de subrogatie nog wel deel uitmaakt van diens vermögen. Het moment
van de subrogatie is het moment waarop de verzekenngsuitkenng wordt verstrckt.
Worden op verschillende momenten uitkenngen verstrekt in verband met hct/clt'de
schadevoorval, dan wordt steeds op het moment van dc uitkenng in het betreffende
deel van de vordenng van de benadeelde gesubrogeerd.'"'' Bij toekomstigc verzc-
kenngsuitkenngen blijft het risico van benadeling dus voortduren. Van Boom en
Storm wijzen er ovengens op dat de wetgever dat risico had kunnen beperken,
door alle bestaande en toekomstige rechten van de benadeelde al op het moment
van het ongeval op de schadeverzekeraar te laten overgaan.*"'
De schadeverzekeraar verknjgt alle 'vorderingen tot schadevcrgoeding, anders
dan uit verzekenng'. Zoals gezegd moet worden aangenomen dat die wel direct
op wettelijke aansprakelijkheid moeten berusten.''"' Dat sluit immers aan bij
de ratio die het regresrecht van art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW volgcns dc hcer-
sende visie toekomt, het gaat erom dat de schadeveroorzaker (of dicns WA-verzcke-
raar) alsnog voor de schade dient te betalen. Toch heerst op dit punt enige onduide-
lijkheid. Mulder wijst op enkele uitspraken waarbij subrogatie ook is toegelaten
voor vorderingen die me/ berusten op wettelijke aansprakelijkheid. Met name wordt
een geval beschreven waarin de Hoge Raad ook subrogatie ingevolge art. 284
WvK toestaat voor het recht op tegenwaarde dat door een derdc aan de benadeelde
wordt verleend bij de inbeslagneming van een partij vis. Mulder stclt terecht dat
'deze rechtspraak niet strookt met de alhier verdedigde ratio van art. 284
WvK'.'" Hij wijst daarvoor echter niet op de #ram/.v/tf£ van de vordering van
de benadeelde (berust die al dan met op wettelijke aansprakelijkheid), maar slechts
op het gevorderde (de vordering in kwestie strekte niet tot schadevergoeding).
Dat zou nog steeds de mogelijkheid openlaten dat de schadeverzekeraar ook de
vordering tot schadevergoeding toekomt die bijvoorbeeld berust op de arbeidsover-
eenkomst van de benadeelde (immers elke vordering tot schadevergoeding 'anders
dan uit verzekering'), uiteraard mits die betrekking heeft op dezelfde schade. De
schadeverzekeraar zou dan de volledige schade kunnen afwentelen op de werkgever,
öök als die rechtens in beginsel niet voor meer schade verbunden zou zijn dan
hij zelf. Dat mist goede zin: de verzekeraar (schuldenaar) zou dan in staat zijn
de volledige draagplicht af te wentelen op andere schadedragers, medcschuldenarcn.

»u In die zin Van Boom (2000a). p 19 e.v. Men zou ook kunnen stellen dat in verschillende onderdelen van een
vordering wordt gesubrogeerd. maar dat levert met name complicatics op bij vcrjaring. zie paragraaf 8.ft.5.
Zie voor bijzondcre perikelcn in de sfecr van zaakschade Dorhout Mees (1972). p. 29 c v

'is Van Boom & Storm (1995), p 151 ennt. 12. Van reeds bedongenexoneratics van dc schadeveroorzaker vooraf
zou het regresrecht nog wel beperking kunnen ondemnden

'i« Zie supra, paragraaf 4.2.4. De action directe jegens de WAM-verzeketaar wordt rechutreeks verkregen, zie
paragraaf 8.6.2

»" Mulder (1988), p. 53.

231



Ay regres

Hij dient alleen de vordering tot schadevergoeding te verkrijgen die berust op
wettelijke aansprakelijkheid."*
Vanaf het moment dat de schadeverzekeraar uitkering doet aan de benadeelde
en subrogatie plaatsvindt, kan hij de vordering jegens de schadeveroorzaker (en
dus öök diens aansprakelijkheid jegens de benadeelde) inroepen. Afdeling 6.2.2
BW geeft daarvoor aanvullende regels. Art. 6:145 BW stelt zeker dat de overgang
de verweermiddelen van de schuldenaar, zoals het beroep op het ontbreken van
schuld, eigen schuld van de benadeelde, of verjaring, onverlet laat. Dat geldt ook
voor exoneraties, afstand, en schikkingen met de benadeelde van voor het moment
van de rechtsovergang.'"*

7.2.2 /l/ge/e/d A:ara&/er Z»// ze//i/a// J/g regres

Hiermee is tevens het belangrijkste verschil gegeven met de wettelijke regresrechten
voor sociale verzekeraars, particuliere werkgevers en de overheid. Dat zijn recht-
streeks aan henzelf toegekende vorderingsrechten, los van de vordering van de
benadeelde. Dit betekent w/'e/ dat de regresnemer een nor/ncra/, zelfstandig beroep
zou moeten docn op het aansprakelijkheidsrecht; het bijzondere van regres is juist
dat dat niet nodig is. De zelfstandige vorderingsrechten zijn, net als bij subrogatie,
gericht tegen degene die aansprakelijk isyege/ts <fe fte/»a<A?e/<fe. Het verschil met
subrogatie is enkel dat de regresnemer voor zijn vordering niet afhankelijk is van
de benadeelde. Hij heeft een eigen vordering, zij het dat het daaraan ten grondslag
liggende recht gebaseerd is op dc aansprakelijkheid van de schuldenaar jegens
de benadeelde. Over hetgeen met deze construetie als zelfstandig verhaalsrecht
is beoogd valt alleen te speculeren.''"" Volgens de Hoge Raad heeft men willen
voorkomen dat de benadeelde en de schadeveroorzaker door een regeling buiten
de risicodrager om het regresrecht waardeloos kunnen maken. Het maakt regresne-
mers onafhankelijk van het vordenngsrecht van de benadeelde.'*' De verzelfstan-
diging maakt het bovendien mogelijk het zo te regelen, dat de regresnemer door
het cnkele bestaan van zijn uitkeringsplicht jegens de benadeelde recht heeft op
regres. Het moment van de rechtsverkrijging staat dan los van het moment waarop
de regresnemer overgaat tot uitkenng of betaling aan de benadeelde. Dat is een
bclangrijk voordeel boven subrogatie, daar is immers het moment van uitkering
beslissend.
Maar het uiteindelijke vorderingsrecht dat hierdoor ontstaat verschilt volgens de
Hoge Raad met wezenlijk van het vordenngsrecht bij subrogatie. Dat lijkt bij de

«I» IV tegcls van het onrechtmalige daadsrccht. de schadcvergoedingsregels bij lekortkoming in de nakoming.
enrovoort.

»I» V»n Ikwm & Storm (1995), p. ISO.
9 » Ook dc Memorie van Toelichting (TK 1918-19. 469. nr. 3) btedt daarover weinig informant
«II HR 15 Ichruan 1935. ,Y/ 1935. 417 m HMM (ffi/invfTri<-nii«fteiilTo/ciMiirt). In die zin ook: Giltay Veth

(1969). p 235; Beekman (1995), p. 1225; Van Boom & S«onti (1995). p 151; Van Boom (2O00o), p 31
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invoering van deze regresregelingen in de oude Ongevallenwet van 1921 ook nict
de bedoeling te zijn geweest, nu**'

'uit niets blijkt, immers noch bij de schnftchjke noch bij de mondelinge bchandelmg van hct oiilwcrp
der wijzigingswet van 1921 [dal] ook maar met cen woonJ is loegclicht, dat de wclgcvcr dit stclsel
heeft willen laten varen en heeft willen overgaan tot hct losniakcn van [hct nauwc verband lussen
de burgerrechtelijke verantwoordelijkhctd van den schuldige en de vraag hoeveel hij aan den risicodragcr
zou hebben te betalen] (...)•'

Net als bij subrogatie moet dus ook de regresnemer met een eigen recht (socialc
verzekeraars, werkgevers) de aansprakelijkheid inroepen van de schadeveroor/aker
jegens de benadeelde. De wettelijke regresbepalingen kunnen worden ingeroepen
ten opzichte van 'de persoon die in verband met het veroorzaken van de schade
jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht'."'
Hieruit volgt eigenlijk tevens al dat de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekc-
raar) de regresnemer alle verweermiddelen kan tegenwerpen die het aansprakelijk-
heidsrecht hem zou hebben geboden jegens de benadeelde zelf.*" Dat geldt ook
voor de verweermiddelen die betrekking hebben op de omvang van aansprakelijk-
heid, zoals eigen schuld.'"' Om dat zeker te stellen, kennen alle zelfstandige
regresrechten een bepaling van de strekking dat de schadeveroorzaker door het
regres, vergeleken met de omvang van zijn aansprakelijkheid zonder regres, niet
erop achteruit mag gaan."*

7.2.3 //ef CIVIe/e/}/a/ö/i</

Basisprincipe bij het regres, zowel bij subrogatie als bij de zelfstandig regresrechten,
is dat de schadeveroorzaker weliswaar niet in een gunstigere maar ook niet in
een o/igunstigere positie mag komen te verkeren, vergeleken met die waarin hij
zou hebben verkeerd als hij voor de betreffende schade zou zijn aangesproken
door de benadeelde zelf.'" Als de uitkering of betaling waarvoor de regresnemer
verhaal zoekt meer bedraagt dan het totale bedrag waarvoor de schadeveroorzaker
aansprakelijk is, zijn schadeveroorzaker of WA-verzekeraar over dat meerdere
dan ook in beginsel geen regres verschuldigd. Het typische geval waarin daarvan

»22 HR 5 december 1929, AI/ 1930, 1055 nt. EMM
»D Voor de goede orde wijs ik erop dal hoewel de zelfstandigc regresbepalingen, zoals art. 49 REA, spreken v«n

de aansprakelijke "persoon", het regres op rechtspersonen niet uitgesloten (veeleer zelfs regel) is.
W4 In die zin Hartlief & Van Maanen (1991), p. 293: 'Doordat het verhaalsrecht (...) is gekoppeld aan het recht

van het slachtoffer jegens de aansprakelijke kan deze de verweeTmiddelen die hij heeft jegens het slachtofTer
ook inroepen (...)'. Zie voorts Van Boom (2000a). p. 43 e.v.

•23 Vgl. ook an. 6:107 lid 2 en an. 6:108 lid 3 BW. waarin de wet dit uildrukkelijk bepaalt. .ScAadVvergoetftflg,
an. 108 (Bolt), aant. 68. Het onderscheid lussen de vestigings- en de omvangfase kwam hiervoor al ter sprake,
in paragraaf 6.2.1 (en eerder in paragraaf 2.2.2)

'2» ingelijkezinHR 12januan 1973, AV 1973, 177 nt. ARB (AtajzüJke/i/önaVMiAfeu) en HR 23 februari 1990,
AV 1991, 574 nt. CJHB (Cen/raa/ Äe*eer/fledri//jveremg/ng).

« ' Vgl. HR 5 december 1929. A7 1930, 1055 nt. EMM («uAaa*/ftMum); Van Boom (2000a), p 34
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sprake kan zijn, doet zieh voor bij eigen schuld van de benadeelde indien die leidt
tot vermindering van de aansprakelijkheid. Regresnemers plegen daarmee zelf,
bij het doen van hun uitkering aan de benadeelde, buiten opzet veelal gee/; rekening
houden. Toch kunnen ze de uitkering slechts verhalen tot het bedrag van aanspra-
kelijkheid onder aftrek van de eigen schuld. Van het al dan niet verzekerd zijn
van de benadeelde behoort de schadeveroorzaker geen nadeel te ondervinden. De
draagplicht met betrekking tot de schade moet weliswaar naar de schadeveroorzaker,
maar ook niet meer dan dat.'"* Voor particuliere schadeverzekeraars volgt dat
impliciet al uit het derivatieve karakter van hun regresrecht (ze worden voor hun
uitkeringen aan de benadeelde slechtsgesubrogeerd voorzover de benadeelde met
betrekking tot die schade een vordering tot schadevergoeding heeft). Voor de
zelfstandige regresrechten is een aparte regeling nodig: de regeling van het zoge-
naamde civiele plafond. Zoals in hoofdstuk 4 werd gezien, kennen alle zelfstandige
regresrechten afzonderlijk een regeling voor het civiele plafond. Daann wordt
het regresrecht beperkt tot:""''

ten hoogstc lot licl /w//«#, waarvoor (de aansprakclijke persoon) bij het ontbreken van de aanspraken
krachlcns dc/c wet naar burgcrlijk recht aansprakclijk zou zijn, vcrniindcrd met een bedrag, gclyk
aan dat van dc schadcvcrgocding tot bctaling waarvan dc aansprakclijke persoon jegens de verzekerde

Dit komt crop neer dat de schadeveroorzaker nooit meer verschuldigd is dan wat
hij verschuldigd zou zijn geweest aan de benadeelde zelf. De Hoge Raad trekt
dat principe door naar de stelplicht en bewijslast. Die rust bij de regresnemer.'""
IX- tocpassing van de regcling is in de praktijk voor een aantal gevallen gestandaar-
disccrd. Bij het rcgres van de sociale arbeidsongeschiktheidswetten kan er. voorzo-
ver dit onder de werkingssfeer valt van Co«ve«a«/ K£r//aa/5rec/j/200/, niet meer
over worden geprocedeerd. Dat is echter niet helemaal zo, want over schuld, en
daartoc wordt ook de eigen schuld van de benadeelde gerekend, en medische
causalitcit wordt nog wel normaal verweer gevoerd. Ook mist het civiele plafond
directe praktische relevantie voor de buitengerechtelijke kosten bij personenschade
waarvoor de zogcnaamde /VO/M-rege/rnggeldt,*" en (uiteraard) voor het regres
dat gecollectivecrd is (ANW, AWBZ). Daarbuiten is de regeling echter nog een
bron voor geschillen.
Hoe moet men voor de berekening van het civiele plafond globaal te werk gaan?
Voor de berekening van het civiele plafond en de daarop in mindering te brengen
restcrende vordering tot schadevergoeding moeten de vraag naar de aard en de

9» Paragruf 4.8.3.
«N Oursief toegevoegd. FF De regcling stall in ille zelfsundige regresregelingen, o.i. trt. 90 WAO. »n. 69 WAZ.

»n 61 WAJONG. art 49 RE A en art 8J/> ZFW.
»>o In die zin HR 13 deccmber 1«»R5. ,\7 198ft. 246 nt. G (•<«/> »id*), r o 3 6 Bij subrogatie lijkt hel event««

prtmair de gesubrvgeerde. die de omvang van aansprakelijkheid moel aamoncn.
9)1 Zic over de Non-regeling paragraaf 8.3.2.
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omvang van de aansprakelijkheid net zo worden beoordeeld. als het geval is voor
de benadeelde. Voor de berekenmg van het civiele plafond voor uitkeringen aan
een weduwe in het kader van de Algemene nabestaandenwet zal bijvoorbeeld,
net als rechtstreeks gebeurt op basis van art. 6:108 BW, onder meer haar onder-
houdsvoorziening door hertrouwen worden verdisconteerd."'" Om te beginnen
zal dan de precieze omvang van die schade of schadepost moeten worden vastge-
steld, zoals deze zonder de uitkering van de regresnemer zou zijn geleden. Dat
kan met name bij inkomensschade of de derving van levensonderhoud tot moeilijke
vragen leiden: hoe lang is de benadeelde niet in Staat om te werken, geniet hij
inmiddels mkomsten uit vervangende arbeid of ligt dat in het verschiet? Is de
weduwe, die steh levensonderhoud te derven hertrouwd (en hoe zijn haar kanscn
daarop).'" Nadat het bedrag vaststaat waarvoor de benadeelde zonder dc uitkering
van de regresnemer schade zou hebben ondervonden, moet worden vastgesteld
hoeveel schadevergoeding de schadeveroorzaker daarvoor in dat geval verschuldigd
zou zijn geweest. De vraag of de benadeelde zonder de regresnemer wcllicht ook
wel alternatieve wegen zou hebben gehad om tot vergoeding van die schade te
komen moet daarbij (uiteraard) buiten beschouwing blijven. Dat geldt 6ök als de
schade dan bijvoorbeeld onder de dekking zou vallen van een andere socialc verze-
kenng (denk aan de mogelijkheid van een WW-uitkenng Indien de aanspraak op
de WAO ontbreekt), ongeacht of daarvoor eveneens regres verschuldigd zou zijn
geweest.'"'' Het gaat bij het civiele plafond namelijk niet zozeer erom om na
te gaan hoeveel gunstiger de positie van de schadeveroorzaker of WA-vcrzckeraar
had kunnen zijn. Slechts moet worden vermeden dat hij, eenmaal tot regres ver-
plicht, meer komt te betalen dan het maximale bedrag van de hem toerekenbare
schade(post).

Om het vaststellen van het civiele plafond zo eenvoudig mogelijk te houden wordt
ervan uitgegaan dat de benadeelde voor de betreffende schade(post) een som ineens
(/MW/J SW/M) ZOU hebben gevorderd. De Hoge Raad besliste dat aanvankelijk alleen
voor de VOA, maar het wordt ook daarbuiten aangenomen.''" In essentie is de
civiel-plafond regeling niet veel anders dan het nemo-plus beginsel bij subrogatie:
ook dan zal het bedrag moeten worden vastgesteld dat de schadeveroorzaker zonder
de uitkering van de gesubrogeerde verschuldigd zou geweest aan de benadeelde.'"

»32 Zie HR 29 apnl 1994, M/ 1995. 609 nl. CJHB (Afo/iona/e
'33 Op dat moment cindigt in zoverre dc vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker, aldus HR 13 december 1985,

W 1986, 246 nt. G M£/>/lfin*). Over de vraag of de hertrouwkansen in overweging mögen worden genomen
gee ft de lagere rechtspraak een wisselend bccld, zie Sc/iadVvergoeaVng, art. 108 (Bolt), aant. SI.

*M lnHR25maart 1983. \ 7 1984.681 (/4B/VOe/»<i £%</) oordeelde de Hoge Raad in die zin voor een zaakwaarin
de benadeelde zonder de uitkering waarvoor regres plaatsvond ingevolge de VOA, waarschijnlijk aanspraak
zou kunnen maken op een andere uitkering en idem HR 25 februan 1994. A7 1995. 608 nt. CJHB (.%oaft5r<?7M/u).
In gelijke zin voor sociale verzekeraars: HR 2 juni 1989. M/ 1990. 726 nl. MMM (Zwo/jc/ie ^/«e/nccne/Äe-
dn/yivenemsmg); en HR 23 december 1994. M/ 1996. 349 (Oouma/ÄeaW//jrveren/g</is). Zie ook Van Boom
(2000a), p. 38.

*>5 Zie infra, paragraaf 8.2.4.
« • Van Boom (2000a), p. 38.
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to/

Een verschil is echter dat bij de zelfstandige regresrechten alleen eventuele exonera-
ties of andere contractuele afspraken ter beperking van de aansprakelijkheid kunnen
worden ingeroepen die voorafgaand aan het ongeval tussen schadeveroorzaker
(WA-verzekeraar) en benadeelde werden overeengekomen. Afspraken die na het
ongeval, en dus na het ontstaan van het zelfstandige regresrecht, zijn gemaakt
kunnen niet worden tegengeworpen."*"

va«

De ratio van het civiele plafond is zoals gezegd dat de schadeveroorzaker relatief
gezien geen nadeel mag ondervinden van het regres. Volgens de Hoge Raad is
het verzekerd zijn van de benadeelde een toevallige omstandigheid die niet mede
bepalend behoort te zijn voor de op de schadeveroorzaker rüstende schuld.""
Daaruit kan worden afgeleid dat de schadeveroorzaker terzake van zijn aanspra-
kelijkheid dezelfde verweermiddelen toekomen als die hij jegens de benadeelde
zelf zou hebben gehad (exoneraties en overmacht).'"'' Het civiele plafond werd
tevergeefs echter aangevoerd voor verweren met een andere strekking. Zo biedt
het civiele plafond de schadeveroorzaker of WA-verzekeraar geen bescherming
tegen het risico van dubbele betaling dat te wijten is aan het feit dat hij reeds
(onverschuldigd) aan de benadeelde betaalde (zonder dat daarbij verplichte voor-
deelstoerekening plaatsvond).'"" Ook bevrijdt het hem niet van het regres van
sociale verzekeraars of de Staat; het gevorderde levert hen, anders dan de benadeel-
de, geen schade op.'*'
Voorzichtigheid past verder bij benaderingen waarin de regeling van het civiele
plafond wordt opgeworpen als argument voor een eigenlijk te ruime uitleg van
het regresrecht. Geredeneerd wordt dan dat de schadeveroorzaker per saldo toch
wel aansprakelijk zou zijn geweest tegenover de benadeelde. Dat kan natuurlijk
niet, het civiele plafond is geen dragend argument voor uitbreiding van de inhoud
van het regresrecht zelf. Men kan dus me/ stellen dat het niet uitmaakt met betrek-
king tot welke uitkeringen of verstrckkingen de regresnemer zijn vordering instelt
omdat de schadeveroorzaker toch nooit meer verschuldigd is dan het bedrag dat
hij anders aan de benadeelde verschuldigd zou zijn geweest. Van Leeuwen en

»}7 HR 15 fcbnian 1935. /VJ 1935. 417 nl. EMM (ÄKB/7b/«i<iflrr)
»J« HR 5 dccember 1929. /VV 1930. 1055 (Äu*<i<i*/Fa;um) met kritisch« nool van Mcijers; voorts Verwer (1970),

p. 86. Vgl ook HR 24 mei 1985. <V-/1985. 732 (Zfwi /VmimriAi/Sbu») en HR 23 december 1994. Y/ 1996.
349 (Doumo/Anfni/hrrrnigiKx). r.o 3.4.

4)9 Van Boom (1995). p 864 wijst hier op In dezelfde zin Hartlief & Van Maanen (1996). p. 127
«40 Du is een redenenng die de A-G opzet in de zaak RKATo/eiuMirc. maar die de Hoge Raad niet volgt, HR IS

februari 1935. NJ 1935. 417 nt EMM (ffF&Ta/riiaarx).
»41 Zie paragraaf8 1 Terecht daarom verwerpt Hof Den Bosch 26 September 1995.W 1997.460 (7»#»e»0**'^

de Stelling dal het civiele plafond in de weg Staat aan het regres voor uitkeringen ingevolgc de Verhaals***
ongevallen ambtenaren waarvoor Staat en ABP tevens een uitkering uit het AAF-fonds
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Bouma stellen het kemachtig: het civiele plafond kan alleen de gevolgen van een
gezien te ruim regresrecht repareren.***

7.2.5 Perite/ew

Vanwege de beperkte dekking die verzekeringen in het algemeen bieden kan het
echter gemakkelijk zo zijn, dat de regresnemer maar een deel van de schade van
de benadeelde voor zijn rekening heeft genomen. Voor het resterende decl zal
de schadeveroorzaker dan schadevergoeding verschuldigd zijn aan de benadeelde
zelf. Daarmee moet rekening worden gehouden bij het regres teneinde hem niet
meer te laten betalen dan het in de fictieve situatie verschuldigde bedrag. Op het
civiele plafond komt daarom het bedrag in mindering dat de schadeveroorzaker
daadwerkelijk nog verschuldigd is aan de benadeelde zelf, het re.\7iWrag. De
regeling is bedoeld ter bescherming van de schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar)
tegen het nsico van dubbele betaling voor dczelfde schade,''*' en dus niet als
voorrangsregeling voor de vordenng van de benadeelde. Die loopt door het /cl(stän-
dige karakter van het regresrecht immers ook zonder de regeling van het rcstbedrag
niet het nsico dat door de eerdere actie van zijn regresnemende verzekcraar of
werkgever zijn mogelijkheden van verhaal op de schadeveroorzaker worden beperkt.
Regresnemers zouden weliswaar voor het voile civiele plafond (zonder aftrek van
het restbedrag) regres kunnen nemen, maar dit laat de verhaalsmogclijkheden van
de benadeelde onverlet. '"

Betwijfeld kan worden in hoeverre het ingewikkelde systeem van civiel plafond
en restbedrag haar doel treft, en dus daadwerkelijk voorkomt dat dc schadeveroor-
zaker bij regres meer verschuldigd is dan zonder regres. Het bedrag dat de schade-
veroorzaker of WA-verzekeraar uiteindelijk als schadevergoeding aan de benadeelde
moet betalen kan lager of hoger zijn dan het restbedrag zoals het werd ingeschat
in de regreszaak. Dat kan zijn reden vinden in het materiele recht, maar ook in
miscalculates of andere praktische onvolkomenheden.

Het is zoals gezegd aan de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar) om te
stellen, en zonodig te bewijzen, dat de regresvordering hoger is dan het in de
regeling van het civiele plafond bedoelde bedrag.'*' Dat vergt feitenkennis die

«2 Van Leeuwcn & Bouma (1993). p. 234
«3 Zo stell ook dc Hogc Raad het inzake HR 12 januari 1973, A7 1973. 177 nt. ARB (Nu
**• Zoals gold voor het regres van de Ongevallenwet 1921. Een regeling voor vcrmindering met het bedrag van

de vordenng van de benadeelde onlbrak; daarover Clausing (1970). p. 209.
W5 Bhjkens HR 24 mei 1985, N./ 1985. 732 (Zeven /Vovuiatti/Sraar) en HR 13 december 1985, A7 1986, 246

nt G MA/VWini) liggen de stel- en bcwijsplicht voor an 3 VOA bij de schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar)
Voor het regime van de Ongevallenwet lag die juist bij dc regresnemer: HR 20 februari 1942, AC/ 1942, 352«
(Gonren/e Groningen 7Ö) en AC/ 1942, 352* (O«ra/<? Jfentg<?w?n/Mujfcvu). Volgens Rb Den Haag 3 Oktober
1950, AC/ 1952, 119 hoeft de regresnemer niet in de dagvaarding aannemchjk te maken dat zijn vordenng hcl
civiele plafond niet overschnjdt
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hij waarschijnlijk mist,'** want voor de berekening moet niet alleen worden uitge-
gaan van de_//t7/cver situatie waann de schade waarop de uitkering betrekking heeft
onverzekerd zou zijn geweest, maar ook van de eventuele in werkelijkheid nog
resterende schade bij de benadeelde (en de vraag of de benadeelde hem daarvoor
aansprakelijk kan stellen). Daarvoor zijn onder meer gegevens nodig die kunnen
aantonen welke invloed de uitkering heeft op het recht op schadevergoeding, bij-
voorbeeld over de vraag of door het schadevoorval de sterftekans van de benadeelde
is toegenomen.''"

Met de regeling van het civiele plafond vraagt de regreszaak kortom om een drie-
dubbele beoordeling van vorderingen: een oordeel over wat de omvang van aanspra-
kelijkheid behoort te zijn in de fictieve situatie, een oordeel over wat die behoort
te zijn in de met aan de orde zijnde zaak van de benadeelde zelf en een oordeel
over het regresrecht .see. Problemen ontstaan indien verschallende rechters in ver-
schillende procedures over de verschillende vorderingen moeten oordelen.'**
Om onnodig risico van miscalculatie te vermijden zou beter zijn de civiel-plafond
regcling zo te verstaan, dat zij alleen betrekking heeft op de schadepost waarvoor
de regresnemer juist de uitkering deed aan de benadeelde, en waarvoor hij regres
zoekt. Met betrekking tot de betreffende schadepost zal dan het bedrag van de

schadevergoeding moeten worden berekend, waarop de benadeelde recht zou hebben
gehad als hij de schade zelf had moeten dragen.
Dit illustreert bijvoorbeeld het geval waarin de benadeelde zönder de loondoorbe-
talingsplicht van zijn werkgever, inkomensschadeen smartengeld van de schade-
veroorzaker zou hebben kunnen vorderen, bijvoorbeeld 10 000 en 2 000 Euro,
terwijl de werkgever in werkelijkheid het loon volledig doorbetaalt en de bena-
deelde jegens de schadeveroorzaker daarom alleen recht heeft op 2 000 Euro smar-
tengeld. De werkgever kan dan voor de betaalde 10 000 Euro krachtens art. 6:107a
BW regres zocken, en zou bij een sommenstelsel maximaal het bedrag kunnen
vorderen dat de schadeveroorzaker in de fictieve situatie aan de benadeelde zelf
verschuldigd zou zijn geweest, 12 000 Euro (het civiele plafond), minus het bedrag
dat de schadeveroorzaker daadwerkelijk nog aan de benadeelde moet vergoeden.
2 000 Euro (resterende schadevordenng). Het bedrag waarvoor de werkgever op
grond van art. 6:107« lid 2 BW dan ten hoogste recht heeft op regres,'*'' bedraagt
10 000 Euro.

«4* Vgl. Rb./»tillc30dc«cmbcr 1970. IÄI<)71.82(flerfn^j»rrriiigiBjt'Ki«cAer)waardeaansprakelijkehelrisico
van overschniding van het civiele plafond niel aanncmclijk heeft gemaakt door gegevens te verschaffen owr
de totale schade c 4 regierende schade van de bcnadeelde De rechtbank vttjst de vordenng daarom zonder
\ eel omhaal toc: als laier hinkt dat de aansprakclijke teveel heeft betaald. moet hij dit meerdere maar als onver-
schuldigd hetaald terugvoniercn

*»7 Voorbeeld van annolator Hloembcrgcn intake MR 4 murt 1977, At/ 1978. 144 (/"Wv«f>n»ui/.4/W)
«i« (iillay \'cth (1970). p 210: ' De gedaagde kan /ijn een in Utrecht wonende automobilst, zijn in Amsterdarn

wvnendc werkgever of zijn in Den Haag gevestigde verzekenar.'
«4« Van Boom (1996). p 99 gebruikt de term verhaalsplafond.
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Gecompliceerd wordt het bovendien als het bedrag van de uitkenngen waarvoor
de regresnemer verhaal zoekt hoger is dan het bedrag dat de benadeelde /.onder
die uitkenngen op de schadeveroorzaker had kunnen verhalen. In theorie kan
daarvan sprake zijn als het doorbetaaldc loon waarvoor de werkgever krachtens
art. 6:107a BW regres zoekt hoger is dan de werkelijke (loon)schade van de bena-
deelde.'"" Vaak zal dat met voorkomen omdat de uitkenngen waarvoor sociale
verzekeraars en werkgevers regres zoeken in de regel zijn afgestemd op de schade
van de benadeelde en deze schade dezelfde zal zijn als die waurop de aansprakelijk-
heid van de schadeveroorzaker betrekking heeft.*" In de praktijk zal het risico
dan ook eerder zijn, dat de omvang van aansprakelijkheid die op de schadever-
oorzaker (of diens WA-verzekeraar) rust ontoereikend is, bijvoorbecld omdat sprake
is van eigen schuld van de benadeelde (art. 6:101 BW). Voeg aan het evengenoem-
de voorbeeld toe dat de benadeelde voor 50% zelf heefl bijgedragen aan het ont-
staan van de totale schade. Het civiele plafond brengt dan mee dat de regresnemer
de eigen schuld van de benadeelde op dezelfde wijze als de benadeelde /.elf tegen
zieh moet laten werken. Regresnemer en benadeelde zouden dan leder, behoudens
eeneventuelebillijkheidscorrectie, recht hebbenopslechts50% van heteigenlijke
bedrag, te weten 5 000 Kuro (voor de regresnemende werkgever) en 1 000 Euro
(voor de benadeelde).

Voorwaar een slachtoffervriendelijk systeem, zo schrijven Boot en De Waal.'"
In de visie van hen beide, op het moment van hun schrijven werkzaam bij het
GAK, zou zonder de beperking die het civiele plafond oplegt voorrang van dc
regresnemer boven de benadeelde onder omstandigheden meer voor de hand hebben
gelegen. De benadeelde heeft van de regresneme. immers sowieso al meer gekregen
dan het bedrag waarop hij naar burgerlijk recht jegens de schadeveroor/aker aan-
spraak zou hebben gehad. De eigen schuld van de benadeelde dient daarom, in
hun optiek, volledig in mindenng te worden gebracht op de vordenng van de
benadeelde zelf.''" De regresnemer heeft dan, in het gegeven voorbeeld, een
regresvordering die slechts beperkt is tot 6 000 Euro, en de benadeelde is zijn
vordering geheel kwijt. Dit regime lijkt me om verschillende redencn onwensclijk.
In de eerste plaats doet aan het recht op loondoorbetaling waarvan in het gegeven
geval sprake is, ook in het algemeen de eigen schuld in beginsel geen afbreuk.
Door de benadeelde niet slechts 50% van zijn resterende vordering (1000 Euro),
maar het voile bedrag (2000 Euro) te doen verliezen doet men hem dan per saldo
te kort (hetgeen ook gelet op art. 2 lid 1, laatste volzin VOA onwenselijk lijkt).
Daar komt bij, dat in de werkelijke smartengeldprocedure van de benadeelde, zeker

Wo Zoals onder het regime van de Ongevallcnwct 1921. Mel regres van dc Sociale Vcrzekcringsbank kon dan nadclig
zijn voor de benadeelde met cwiverzekerdc andere schade, zie Gilthay Veth (1969). p. 233 en Clausing (1970),
p. 209.

"I En voor regres terzake van andere, rechtstreekse schade van de sociale verzefceraar or werkgever zelf (bijvoorbecld
de als gevolg van het aan de benadeelde overkomen ongeval gederfde premies) is geen plaats.

»52 Bool & De Waal (1991), p. 175.
•»> In die zin ook Giltay Veth (1969). p. 235.
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als men daarbij niet op de hoogte is van de inkomensschade (en het werkgeversre-
gres van art. 6:107a BW), de benadeelde wel recht op 1000 Euro kan worden
toegekend. De schadeveroorzaker zou dan uitemdelijk teveel verschuldigd worden.

7.2.6 'C/vie/^/a/b/irf' Aiy 5u6rogaf/e ,

Als gevolg van de rechtsovergang bij subrogatie kan de regresnemer kortom in
beginsel niet meer verkrijgen dan de omvang van de vordering tot schadevergoeding
van de benadeelde. Het passieve deel van de verbintenis dient, behoudens nog
tc noemen uitzonderingen, ongewijzigd blij ven, met dien verstände dat de schade-
veroorzaker ten belope van de door de verzekeraar verkregen vordering aan deze
moet betalen. Voor het beoordelen van de vraag naar de omvang en het precieze
bedrag van aansprakelijkheid moet dan worden aangesloten bij de rechtsverhouding
tussen de schadeveroorzaker en de benadeelde, en de regeis die daarvoor gel-
den.'" Dc schadeveroorzaker mist wel verweren die hem jegens de benadeelde
zouden toekomen voorzover die eigenlijk niets met het vorderingsrecht zelve te
maken hebben, zoals het beroep op verrekening (art. 6:127 BW) of de mogelijkheid
van betaling van schadevergoeding in natural"
Duidelijk is dat het daarbij lastig kan worden. Nagegaan moet dan immers tevens

worden in welke vorm de uitkering zou zijn verncht (door een bedrag ineens of
pcriodieke verstrekkingen, of wellicht zelfs door de aankoop van een ujfrente)'*'
en de tinancicle consequenties daarvan. Moet bijvoorbeeld ervan worden uitgegaan
dat de benadeelde schadevergoeding op netto-basis zou hebben ontvangen of juist
dat dc schadevergoeding van de benadeelde belastbaar zou zijn geweest en daar,
nu bclastingschade eveneens verhaalbaar is , '" een bedrag aan verschuldigde
loonbelasting bij zou komen? Zoals eerder werd opgemerkt, zijn delen van het
W AO-risico thans via de werkgever ondergebracht bij particuliere schadeverzeke-
raars. Mede met het oog daarop ligt het voor de hand om voor vragen als deze
aansluiting te zoeken bij de uitleg en invulling die de Hoge Raad van het civiele
plafond geeft voor de zclfstandige regresrechten van sociale verzekeraars en werk-
gevcrs.
Van substantiate wijzigingen is verder eigenlijk alleen sprake aan de actieve zijde
van de verbintenis: de schadeverzekeraar treedt in de plaats van de oorspronkelijke
schuldeiser, de benadeelde.'^ Ook in dit opzicht draagt het denvatieve karakter
eraan bij dat de schuldenaar financieel en rechtspositioneel niet slechter wordt
dan dat hij tegenover dc benadeelde die o/jverzekerd zou zijn geweest. Als de

« 4 Zo reeds Kortmann ( l%9). p. 4? en Van Boom (2000a). p 37.
9J5 Art o 104 BW. Ook hcpcrkingen van de aansprakelijkheid die voorafgaand aan he! moment van subrogaM

met dc bcnadcclde /ijn overcengekomen kunnen aan regrtsnemers worden tegengeworpen.
9 » Voorticeld bij Van Boom & Storm ( I W ) . p. I $6.
«57 SrW<->rrjjo<i/ms. art 105 (Bolt), aanl. 13.
95* Hierin vcrschilt dc constructie bij subrogatie wezenlijk van de constructic van het zelfstandige regrcsrecht Daar

vraagt vooral dc passieve zijdc Nan dc verbintenis aandacht.
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benadeelde door voordeclstoerckening al gccn beperking zou ondervinden van
zijn vorderingsrecht tegen de schadeveroorzaker wegens het ontbrcken van schade,
dan verliest hij bij subrogatie in elk geval zijn vordenng. In dit opzicht is het regres
door subrogatie aanmerkelijk veel eenvoudiger dan bij de zelfstandige regresrechten,
waar het immers wordt bemoeilijkt door de (potentiele) samenloop met de vordering
van de benadeelde. Toch lijkt er bij subrogatie dogmatisch wel enig verschil met
de rechtstreekse vordenng van de benadeelde. De verbintenis die door subrogatie
ontstaat tussen schadeveroorzaker en schadeverzekeraar strekt immers niet tot
vergoeding van de schadeverzekeraar zelf. Op de schadeveroorzaker rust door
de rechtsovergang dan ook, in mijn visie, niet langer een 'actieve" wcttelijke ver-
plichting tot schadevergoeding. De omvang van de op hem nistende schuld wordt
bepaald door de regeis van het aansprakelijkheids- cn schadevergoedingsrecht zoals
deze zouden gelden in de verhouding tussen de schadeveroorzaker en de benadeel-
de, maar het schadevergoedende karakter is als het ware gefixeerd door het moment
van de subrogatie.

Het denvatieve karakter helpt ten slotte ook in praktisch opzicht te voorkomen
dat de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar) door samenloop met de vorde-
ring van de benadeelde teveel betaalt. Subrogatie vindt plaats op precies het mo-
ment dat de benadeelde zijn 'aanspraak'""** op de verzekeringsuitkering geldend
maakt (en gelijktijdig zijn recht op schadevergoeding van de schadeveroorzaker
verliest). Daarmee worden onnodigeextra betalingsrisico's, bijvoorbeeld van cen
- naar achteraf blijkt - onverschuldigde betaling aan de benadeelde die vervolgens
geen verhaal biedt, vermeden. Het denvatieve karakter garandecrt niet alleen dat
de rechtspositie van de schuldenaar rfoor Aer/e// va« <fe rec/j/iovergang in beginsel
niet zal verbeteren of verslechteren, maar voorkomt voorts dat de rechtspositie
van de schuldenaar verslechtert door <fe ma/e Haann rechten op de schadeverzeke-
raar overgaan. De verzekeraar kan immers geen beter of meeromvattend recht
verkrijgen dan het vorderingsrecht dat de benadeelde onmiddellijk voorafgaand
aan de subrogatie heeft toebehoord. Deze zogenaamde rte/no-/?/u.v regel geeft een
uiterste bovengrens die kan voorkomen dat de rechtspositie van de schuldenaar
door de rechtsovergang op de schadeverzekeraar slechter wordt dan in de situatie
dat hij uitsluitend te maken zou hebben met de benadeelde zelf. Hij kan worden
beschouwd als het ci viele plafond voor het regres van particuliere verzekeraars.'*"
Mulder hanteert daarvoor - met het oog op de funetie die art. 284 WvK in zijn
optiek heeft, te weten zuivere kostentoerekening aan de schadeveroorzaker - een
wenselijkcriterium: alleen die rechten van de benadeelde, die anders door betaling
van de schadeverzekeraar zouden tenietgaan dienen over te gaan.**' Hetgeen

• " Schadeverzekcraars subrogeren inmiddels ook bij vri/W/i; aan de verzekerde uilgekeerde bedragen in dien«
recht op schadevergoeding.

*M Pierson (1941), p 27; Van Vrijberghe de Coningh (1943), p. 117; De Kok (1965), p. 28, Van Boom (2000a),

P »• ft^.^-.r..i.--...-t- - y , . . ~ , . • • •
* i Mulder (1988), p. 49.
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afdeling 6.2.1 BW (de algemene regeling van overgang en afstand van vorderingen)
in dit verband bepaalt, lijkt daar mee in overeenstemming. Art. 6:142 BW laat
naast de vordering tot schadevergoeding alle nevenrechten mee overgaan (waaron-
der ook hct recht op de bedongen rente wordt verstaan van na de rechtsover-
gang).''" Gaat de vordering alleen over voor een bepaald gedeelte, dan gaan.
tenzij anders is overeengekomen, ook de nevenrechten alleen voor dat breukdeel
over.'"

Blijkenseerdergenoemd arrest Spoonvegongeva/De F/w/rgeldt het recht van scha-
deverzekeraars op subrogatie alleen voor verzekeringsuitkeringen die strekken
tot vcrgoeding van concrete schade (uitkeringen met een indemniteitskarakter);
bij sommenvcrzekcringen wordt niet gesubrogeerd. Het verhaalsrecht van schadever-
zekeraars is beperkt tot het bcdrag waarvoor de schade van de verzekerde uit hoofde
van dc verzekering werd vergoed. Ook hierdoor wordt voorkomen dat de schulde-
naar bij regres gchoudcn is tot betaling van meer dan het bedrag dat hij verschul-
digd zou zijn indien de schade van de benadeelde onverzekerd zou zijn geweest.
Wat dit indemnitcitsbeginsel bij regres als zodanig nie/ voorkomt, is dat verzeke-
raars die meer uitkeren dan het bcdrag dat de schadeveroorzaker voor de met de
verzekerinj>suitkcrinjz corresponderende schade aan schadevergoediru? is versrhnl-
digd, ook vorderingen verknjgen die de benadeelde heeft terzake van andere scha-
deposten, bijvoorbccld smartengeld. Dat kan zieh voordoen als de schade waarvoor
de ver/ekeringspolis de benadeelde recht geeft op vergoeding, naar aard en omvang
met gclijk is aan de schade waarvoor de schuldenaar bij toepassing van afdeling
6.1.10 BW aansprakelijk is. Aangenomen wordt evenwel dat de tekst van art. 284
WvK in de weg Staat aan de rechtsovergang van de vordering die de benadeelde
hecft terzake van zijn andere, niet-verzekerde schadeposten. Het spreekt immers
van vorderingen terzake van 'die' schade, terugverwijzend naar de schade in het
kader waarvan de verzekeraar heeft betaald. Voor de hand ligt dat daar alleen
die schadepost onder moet worden verstaan. waarvoor de uitkering is verstrekt.^
Overigens lijkt dat niet anders te moeten zijn indien de verzekering voor de schade-
posten waarvoor gecn uitkenng is verstrekt wel dekking biedt.

Sonja loopt als passagicr in een vcrkccrsongcval met ccn dronken chauffeur een kaakfractuur op en
ecu beschudigd gebit. In rechte komt vast tc staan dat do schade voor 25% tc wijtcn is aan haarzclf
Dc /iektckostcnvcuckcrmg dekt /owcl de kosten van chirurgische ingreep als tandhcclkundigc zorg.
maar Sonja bcsluit om haar movcrende redenen dc tandartsrekening zclf tc bctalcn De ziektckostcn-
verzekcraar wordt alleen gesubrogeerd voor de rckening van de kaakchirurg en kan zieh voor dc

Art. 6:15 J BW. In de wettelijke rente wordt niet gesubrogeerd Mel komt de regrcsnemer wel uit eigen hoofde
toe mils u n bcpaalde wettclijke voorwaarden is voldaan.
Zic in hci kadcr van art h 150 BW K» 6, p 528; Asser-Hankamp 4-1. nr. 580; vgl. ook IVrbiMeiitsswvicAi.
art o: 150 (Van Mierlo). aant 14; en Van Achterberg. nr 24.
I cvlebocr(l927V p 5.» (met verwijzingen naar liieraiuurenrechtspraak); vgl. ook Van Boom& Storm ( 1995).
p. ISO.
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restcrcndc 25% met berocpen op dc post tandhcclkundige zorg. Dat men daarvoor tcvens dekking

biedt is met relevant; dc ver/ekenng /ou de verzekcrde anders in zijn aanspraken bcknottcn.

7.3 Toepasselijkheid van dc gronden voor aansprakelijkheid

7.i. /

Zowel bij subrogatie als bij zelfstandig regres worden door de regresnemer dc
regels van het aansprakehjkheidsrecht ingeroepen die de verhouding tusscn sehade-
veroorzaker en benadeelde beheersen. en wel tot ten hoogste het bedrag van die
aansprakelijkheid. Zoals eerder werd gesteld, gaat het om alle regels, die de oorzaak
van schade toeschrijven aan gedragingen of activitcitcn van anderen dan degene
die haar lijdt (de benadeelde). Dat zijn met name de regels van het onrechtmatigc
daadsrecht (schuld- en risicoaansprakelijkheid) en, in de sfeer van letsel of ovcrlij-
den wat uitzonderlijker, dc regels voor schadevergoeding bij niet-nakoming van
contractuele verplichtingen.'*' Hieruit volgt tevens dat particulicre of sociale
verzekeraars met hun regresrecht (in beginsel)*^ ook elkaar niet kunnen aanspre-
ken.
Behoudens uitzonderingen moeten deze aansprakelijkheidsregels door de regres-
nemer precies zö worden ingeroepen, zoals de benadeelde dat zelf had gckund
indien de schade voor zijn rekening zou zijn gebleven. Ook bij de uitleg en concrete
toepassing van deze normen en bij de verdeling van de verdere bewijslast (art.
150 Rv) zullen dezelfde maatstaven moeten gelden, tenzij er op inhoudeli jke gron-
den reden is voor het maken van onderscheid (en de rechterlijke motivering hierin
voldoende inzicht geeft). Dat ///direct niet toch een rol speelt dat het niet gaat
om het persoonlijke belang van de benadeelde is echter moeilijk uit te sluiten.
Zo is goed mogelijk dat bij de bewijslastverdeling of bij de concrete toepassing
van de aansprakelijkheidsregels in een procedure van de benadeelde het belang
van slachtofferbescherming gewicht in de schaal zou hebben gelegd, terwijl dit
bij de regreszaak impliciet achterwege blijft."^ Interessant is in dit verband een
bindend advies dat Bouman enkele jaren geleden uitbracht over een regreszaak
met een casusgelijk aan die van het bekende Äe/der/w/Ä-arrest."'* Een werknemcr

»65 Vgl. bij intern regres is Hof Den Bosch 15 april 2003, C0I00972/HE (niet gepubliceerd). waar een door hel
Waarborgfonds Motorverkeer aangesproken verhuurder van een aannjdend voertuigopzijnbeurt verhaal zoekt
bij zijn huurder op grond van hun huurovereenkomsl

"6 Niet uilgesloten isdat deze verzekeraars vervolgens wel ook zeiraansprakelijk zijn, denk aan vertragingsschadc

bij een tekortkoming in de nakoming van de betalingsplichl. Ze zijn dan voor <//> schade wel all aansprakelijke,
als schadeveroorzaker, aan te merken en staan in zoverre ook bloot aan evenluele regretclaims van verzekeraars
bij wie het risico van zulkc schade kan zijn ondergebracht.

•*' Akkermans wijst hierop in zijn nool bij hel nader Ic bespreken Bindende advies 4 november 1999, KÄ 2002,
p. 135-139.

* • Bindend advies 4 november 1999. Kit 2002. 81 m. Akkermans; vgl. HR 5 november 1965. rt/ 1966. 136 nt.
GJS (A.V/<ieWiui)
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had einstig letsel opgelopen van een val die te wijten was aan een in de kruipruimte
tewerkgestelde die het vloerluik had opengelaten. De rechtbank had in het zonder
noodzaak openlaten van het luik en de daarop volgende val voldoende grond
gevonden voor een eindoordeel. Na toetsing van de nalatigheid aan de criteria
van het ÄTe/der/u/Vt-arrest werd de vordering toegewezen. In hoger beroep stelde
ook het hof voorop dat met het openlaten van het luik zonder voorafgaande waar-
schuwing aan het slachtoffer, een gevaarlijke situatie was gecreeerd. Het had bij
dat uitgangspunt voor de hand gelegen de verweerder aannemelijk te laten maken
dat voldoende voorzorgsmaatregelen waren getroffen, maar het hof achtte een
nadere bewijslevering van het ziekenfonds noodzakelijk. Het ziekenfonds moest
aantonen dat ook in ander opzicht dan de ontbrekende waarschuwing onvoldoende
voorzorgsmaatregelen waren getroffen om een val te vermijden. Nu het fonds hierin
niet slaagde werd de regresvordering door het hof afgewezen. Op basis van het
procesdossier concludeerde Bouman dat indien de benadeelde zelf zou hebben
geprocedeerd, de kans op succes om die reden vermoedelijk groter zou zijn geweest
(deze kans schatte Bouman op tweederde).'*''

Het is natuurlijk uitermate lastig om in te schatten hoe de zaak zonder regresaspect
zou hebben geluid. Zeker als men in aanmerking neemt dat wegingsfactoren zoals
het bevorderen van slachtofferbeschcrming ook impliciet een rol kunnen spelen
is de achterstell ing van de regresnemer moeilijk 'hard' te maken. Maar gelet op
dit risico van een nadeliger oordeel wijst Akkermans erop dat regresnemers er
goed aan doen de benadeelde met de hem resterende vordering voor te laten gaan.
Als de zaak eenmaal bewczen is, ligt het immers voor de hand dat in een andere
(regres)procedure over hetzelfde feitencomplex feitelijk daarbij wordt aangeslo-
ten."° Ook de raadsman van de benadeelde zal er goed aan doen, zo meent Ak-
kermans, om de benadeelde en ;»'tv, bijvoorbeeld om financiele redenen, de regres-
nemer voor te laten gaan. Dat zou als het misgaat, wegens het te voorziene extra
procesrisico waarvan bij regres sprake is, zelfs als beroepsfout kunnen worden
aangemcrkt.*"

Inhoudelijk maken de regels van het positieve recht in beginsel geen onderscheid
tussen de positie van regresnemers en die van de benadeelde bij het inroepen van
de aansprakelijkheid van de schuldenaar. De wet geeft een uitzondering van die
strekking: de Tijdelijke regeling verhaalsrechten.

7.3.2 De 7i/<fc/(/fe /vge/»«g ver/jüa/iTec/i/e« (77?>9

De directe aanleiding van de Tijdelijke regeling verhaalsrechten ligt bij het in 1978
door de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid uitgebrachte rapport' Vergoedmg

%« Bindend advies 4 november 1999. IÄ 2002. 81 . nr. 13.4 (Bouman).
«70 Zie Akkermans. no«! bij Bindend advies 4 november 1999. IÄ 2002. 81, nr. 3-4.
«71 Zic Akkermans, noot bij Bindend advies 4 november 1999, KÄ 2002. 8 1 , nr. 3-4.
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van schade door dood en letsel'. Een van de aanbevelingen in dat rapport was
een algehele afschaffing van de verhaalsmogelijkheden voor particuliere en sociale
verzekeraars,*^ dat kwam al ter sprake.*™ Vanwege de budgettaire moeilijkhe-
den die daarvan op körte termijn voor regresnemers werden verwacht is het voorstel
van de Studiegroep blijven liggen. Een speciale werkgroep slaagde er niet in vöör
de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek in 1992 met een definitievc beslis-
sing te komen. De werkgroep kwam echter tot de slotsom dat het nieuwe wetboek
tot een belangnjke (ongewilde) uitbreiding van het regres zou leiden. De nieuwe
gronden van risicoaansprakelijkheid die het introdueeerde zouden immers zonder
ingnjpen van de wetgever 66k gelden voor regresnemers. Bovendien zou de WA-
schadelast door de uitbreiding van het regres niet onaanzicnlijk kunnen stijgen.
De werkgroep kwam daarom met het voorstel van een tijdelijke regeling die de
onbeperkte doorwerking van het nieuwe aansprakelijkheidsrecht zou moeten voorko-
men. Dat moest voorkomen dat afschaffing van het regres feitelijk onmogelijk
zou worden. Naar aanleiding daarvan is in 1983 in het kader van de stofkamopcratie
een eerste Nota van Wijziging voor Boek 6 BW ingediend, waarin 66k een voorstel
lag dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de TRV.'™ De regeling hield in dat
de nieuwe gronden van risicoaansprakelijkheid die het BW zou introduceren niet
zouden gelden voor regresnemers. Voor regresnemers moest het niveau van de
gronden voor aansprakelijkheid van het oude recht worden gehandhaafd.
Ook uit de Memorie van Toelichting bij de regeling blijkt dat dit een noodoplossing
was om voorlopig uit de ingewikkelde discussieover de financicle gevolgen van
het regres te raken.*"' Volgens toenmalig (VVD)-minister Korthals Altes zou
de blootstelling van particulieren en het bednjfsleven aan onverminderde doorwer-
king van de nieuwe gronden voor risicoaansprakelijkheid bij regresclaims onver-
antwoord zijn. Gevreesd werd voor een verhoging van de WA-premielast en ook
dat gevaarzetters dan zouden nalaten zieh te verzekeren (met alle gevolgen van-
dien).'™ Anderzijds was er volgens de minister, gelet op het (budgettaire) belang
van regresnemers, evenmin ruimte de regresopbrengsten ineens geheel of groten-
deels te ontnemen. Eerst moest meer inzicht worden verkregen in het regresvolume
van sociale verzekeraars en de overheid en moest er meer duidelijkheid komen
over gevolgen van de nieuwe gronden voor risicoaansprakelijkheid. Ook wees
de minister op een tweetal andere argumenten voor invoering van de TRV. Het
regres was niet alleen omstreden, gevreesd werd ook voor een toeloop van procedu-

972 Niet alleen de regresrechten, maar ook de mogelijkheid van cessie of andere wijzen van overgang van vorderingen
mocslen volgens de Sludiegroep worden uitgesloten, Studiegroep VeTkeersaansprakelijkhcid (1978), p. 49.

"3 Zie paragraaf 5.4.5.
»7« /nv. d. p. 1403 e.v. De stofkamoperalie had lot doel de invoenng van bet BW versneld te realiseren door vereen-

voudiging of opschorting van een aantal bepalingen. Tezamen met de nota die daarvoor bedoeld was diende
de minister ook een aantal wijzigingsnota's in (met daann ook een voorstel voor de TRV).

' " Van Dam (1993), nt. 26 noemt de regcling een 'politick compromis' tussen voor- en tegenstanden van het
afschaffen van de verhaalsrechten van particuliere en sociale verzekeraars

** /«v <5, p 1409.
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res. Voile doorwerking naar regresnemers zou dat wellicht versterken.'" Een
fundamenteler punt was dat het nieuwe aansprakelijkheidsrecht volgens de minister
pnmair was bedoeld ter bescherming van de benadeelde. De belangen van regresne-
mende particuliere en sociale verzekeraars, de overheid en fondsen waren in zijn
visie van andere aard dan die van de benadeelde."* Die laatste zou zonder de
nieuwe gronden voor aansprakelijkheid het risico lopen om met onvergoede schade
te blijven zitten. Voor regresnemers speelt dat vergoedingsaspect geen rol. Dit
heeft geleid tot de slotsom dat voor regresnemers de stand van het aansprakelijk-
heidsrecht van dat moment moest worden gehandhaafd op het niveau van het oude
recht, totdat een definitief standpunt over de handhaving of afschaffing van het
regres kon worden bepaald. Van Maanen en Römers laten intussen zien dat de
TRV de positie van regresnemers vm/ec/j/trf vergeleken met het oude recht, omdat
daarin ook aansprakelijkheidsgronden worden genoemd die /i/e/ echt nieuw zijn
te noemen vergeleken met het aansprakelijkheidsregime van vöör 1992.'"
Kamerlid Van der Burg heeft nog een vergeefse poging gedaan bij amendement
dc regcling een zogenaamd '.VM/WC/' karakter te geven van drie jaar,'*" maar de
minister heeft elke mogelijke toezegging over de geldingsduur weten te vermijden.
Zoals dat wel vaker gaat met als tijdelijk bestempelde wettelijke regelingen,'""
is do TR V nry> nn verminrlerH van kracht. Doordf. nianw*.heleui«]jirvvaruif*.laaict^

jaren - uitbreiding van het regres - klinken wel steeds meer geluiden tot afschaf-
fing.''** Bij de invoering van een regresrecht in de volksverzekeringen enkele
jaren geleden werden daarover kamervragen gesteld, maar de toenmalige regenng
Kok zag vooralsnog geen reden tot heroverweging. De minister achtte de argumen-
ten die destijds waren aangevoerd nog steeds overtuigend.'*" Een belangrijke
reden hiervan lijkt te zijn geweest dat ook de SER, toen hij in 1993 naar de wense-
lijkheid van uitbreiding van het regres werd gevraagd, steun gaf aan de TRV. Dit
zal hiema aan de orde komen, eerst volgt meer over de regeling zelf.

»77 /»v. 6, p. 1404. De discussic over het rcgrcs is (evens aanlciding geweest om de kring van personcn wicr schade
net gevolg is van het Ictscl \ an anderen (c beperken. zie Mi'. 6. p. 1288 en 1307 en ScA<i</ffwjjo«yingj/wAf.
art. 107 (Holt), aant. 2 Van Boom (2000n), p 123 wijst erop dat het inmiddcls met dc tocloop van procedures
lykt mee le vallen. Volgens hem zijn er 'geen ervanngsrcgcls die de opvaning staven dat nieuwe aansprakelijkhe-
den tot ecn merkbare tocnamc van het aantal civicle procedures leiden' en heeft de invoering van het nieuwe
IIW ook met tot rcchtcrlijke ovcrbclasdng gclcid '

«71 /nv 6. p. 1409.
»7« Hwiliel'& Van Maanen (1991), p. 299; Hartlief & Van Maanen (1994). p. 77; Van Maanen & Römers (1994)
«0 /«v. 6. p 1416
Ml Voor de We« voorkipige regeling schadefonds geweldsmisdnjven (Wet van 26 jimi 1975, Sfe 382) is het predda*

'voorlopig' na bijna twintig jaar zonder ingrijpendc wijzigmgen komen te vervallen; sinds 1994 geldt de Wei
Schadefonds (ieueldsmisdrijven.

»*J In die /in o.a. Kottenhagen-Edws (1993), p. 308; Van Maanen (1998), p 116 t.v.; Van Boom (2000a). H
124.

»».< TK 1994-9$, 24 169. nr 6. p 32.
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De TRV bestaat uit maar een wetsartikel. art. 6:197 BW. Het geeft een uitzondcring
op de genoemde hoofdregel dal het aansprakelijkheidsrecht, 66k de grondcn voor
nsicoaansprakelijkheid, bij regres gewoon van (overeenkomstige) tocpassing
zijn.'" De TRV handhaaft dit uitgangspunt, maar bepaalt dat de gronden voor
aansprakelijkheid die vergeleken met het oude recht 'nicuw' zijn tc noemen M/V/
kunnen gelden. Lid 1 geeft daarvoor een regeling die gencht is op de zel (ständige
regresrechten."" Het luidt volgens de huldige stand van zaken:

'- 1. Deartikelcn 165, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177 en 185, alsmole dc ufdclm-
gen 4 van titel 6, 4 van titel 11,1 van litcl 14 en 4 van titel 19 van Bock 8 blijvcn buitcn
tocpassing:

a. bij de vaststclling van het totale bedrag waarvoor aansprakelijkheid naar burgcrlijk recht
zou bestaan, vereist voor de berekening van het bedrag waarvoor vcrhaal bestaat krachtens
artikel 107a en dc artikelcn 90 van dc Wet op de Arbcidsongcschikthcidsvcr/ckcrmg,
68 van de Wet arbcKlsongcschikthcidsvcrzckcnng /clfctandigcn, 60 van dc Wet arbcidsongc-
schikthcidsvoor/icning jonggehandicapten, 52a van dc Zicktcwet, 61 van dc Algcmcnc
nabestaandenwet, 83ft, ecrstc lid (?, EE) van de Zickcnfondswct, 65/> van [dc] Algemcnc
Wet Bijzondere Ziektekosten en 8 van de Wet Arbeidsongcschiktheidsvoorzicning Militai-
ren;

b. bij de vaststelling van het bedrag, bcdocld in artikel 3 van dc Vcrhaalswct ongcvallcn
ambtenaren waarboven de gehoudenhcid krachtens die wet of krachtens artikel 70 van
de Wet privatiscring ABP zieh met uitstrekt.'

De opgesomde gronden voor aansprakelijkheid mögen door regresnemers met
een zelfstandig regresrecht niet worden ingeroepen. Onnodig ingewikkeld is de
technische constructie die daarvoor werd gekozen: de opgesomde aansprakelijk-
heidsgronden blijven buiten beschouwing bij het vaststellen van het civiele plafond.
In de gevallen waarvoor de TRV geldt is de schadeveroorzaker dus n/V/ op andere
gronden aansprakelijk, dan hij tegenover de benadeelde zou zijn geweest (al wordt
de regeling vaak zo verstaan). Wei, daar zit de spreekwoordelijke adder, zijn de
financiele gevolgen van zijn aansprakelijkheid beperkter dan ze zonder de TRV
zouden zijn geweest. Bij het vaststellen van het civiele plafond moeten de in de
TRV opgesomde gronden voor aansprakelijkheid immers alsnog buiten beschouwing
blijven. Als dan blijkt dat niet tevens aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid
buiten de TRV is voldaan (bijvoorbeeld de voorwaarden van art. 6:162 BW), en
het civiele plafond derhalve nihil is, dan is de schadeveroorzaker - ondanks zijn
nsicoaansprakelijkheid - geen betaling verschuldigd. Het is het civiele plafond,
dat door de TRV wordt beperkt. Aan de grondslag van aansprakelijkheid doet

* * /»v. 6. p. 1405.
"5 Mv. 6. p. 1406.
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dit - strikt genomen - geen afbreuk:'" pas bij het bepalen van de omvang van
de verschuldigde regressom moeten de opgesomde aansprakelijkheidsgronden
erbuiten blijven, en is het zaak dat tevens aan de voorwaarden van een van de
gronden buiten de TRV is voldaan. Eenvoudiger was geweest om te bepalen dat
de in de TRV opgesomde gronden van aansprakelijkheid 'überhaupt' niet door
regresnemers kunnen worden ingeroepen, los van het civiele plafond. In de zelfstan-
dige regresrechten wordt bepaald dat ze alleen kunnen worden ingeroepen jegens
degene die ' volgens de regeis van burgerlijk recht' aansprakelijk is. De wetgever
had dus ermee kunnen volstaan te bepalen, dat de regresrechten alleen kunnen
worden ingeroepen tegen degene die (ook) op andere dan de in de TRV opgesomde
gronden met aansprakelijkheid wordt belast. Zo wordt de TRV meen ik ook wel
verstaan.

Voor wat betreft het resultaat zal dit, linksom of rechtsom, veelal hetzelfde blijven.
Hoewel immers de aansprakelijkheid strikt genomen eenvoudig is gevestigd (op
basis van de opgesomde gronden voor risicoaansprakelijkheid), zal bij de vaststel-
ling van het civiclc plafond alsnog een persoonlijke fout moeten worden aange-
toond. Maar om processuele redenen zal het vanuit het perspectief van de regres-
nemer gezicn beter zijn de aansprakelijkheidsgrond buiten de TRV gelijk al op
te voeren als primaire of subsidiaire grondslag voor aansnrakeliikheid. Dat eebeurt
ook al wcl (maar dan wellicht alleen subsidiair).

A hceft bij de uitvocring van een opdracht voor C in een cafe zonder enigc waarschuwing een keldcrluik
opcngclatcn. Z is daardoor ten val is gekomen. A bicdt geen verhaal, maar C is in zijn hoedanigheid
vanopdrachtgever WA-vcr/ckcrd. Strikt genomen zouC volgcnsdcconstructic vandcTRV wcliswaar
aunsprakchjk zijn op grand van art. 6:171 BW, maar zou in het kadcr van het civiclc plafond tevens
aan de voorwaarden van art. 6:162 BVV moctcn zijn voldaan (en dus moet sprake zijn van een toereken-
barc onrcchtmutigc daad van C jegens Z). Als de regresnemer dal echter kan aantonen, dan zal het
eenvoudiger en minder risicovol zijn om dc onrcchtmatige daad van C gelijk tc laten dienen als dc
grondslag van aunsprakclijkhcid (opdat nict, naast de voorwaarden van art. 6:162 BW, ook nog eens
dc voorwaarden van art. 6:171 B W vervuld moeten zijn).

Ook in ander opzicht is de eigenlijke wertelijke constructie van de TRV ongelukkig.
In het Comwiaw/ Ker/iaa/srec/»/ 2007 is immers bindend met WA-verzekeraars
afgesproken dat alle regresvordenngen die het UWV heeft met betrekking tot
inkomensschadc (ZW, WAO, WAZ en WAJONG), worden geac/i/ (dat is onweer-
legbaar) beneden het civiele plafond te blijven. Voor zulke vordenngen vindt een
forfaitaire aftrek plaats, van de werkelijke beperkingen van het civiele plafond
hebben verzekeraars afstand gedaan.*^ Zou men nu de constructie van de TRV
volgen, dan zou de TRV voor deze regresvordenngen 'überhaupt' geen beperkingen

in« IV/c consmxlie post bij het Varaktor vw de regehng. Dc TRV benst immcrs mrt op een /vucv«ier/ ondenchod
lusscn aanspnkclijkhcul in rcgrcssiluaiics en daarbuiten Dc rcgcling bcrust op pragmatische ovcrwrgingen,
met natiK over dc h>H>gtc van de WA-prcmies en het onlbrekcn van de noodzaak van slachtorTerbeschenninf
vixir regrcsnemende \ crrckeraars.

W? Aldus dc amkelsgewijzc tochchling bij he« C<MvriH»if KfrAoa/j/rcA/ . '00/, p. 2.
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opleggen: zij zou pas haar intrede doen bij het vaststellen van het civiele plafond,
terwijl die kwestie tussen partijen is gestandaardiseerd. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. De meest redelijke uitleg van het Convenant is dan ook dat de regresvor-
denngen van het UWV ook dan alleen gelden voor de aansprakelijkheidsgronden
buiten de TRV.

Het tweede lid van de TRV (art. 6:197 BW) geeft een regeling voor particuliere
verzekeraars (sub a) en het Schadefonds Geweldsmisdnjven (sub />). Daarm worden
dezelfde gronden voor aansprakelijkhcid als in het eerste lid niet vatbaar verklaard
voor subrogatie krachtens art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW en art. 6. derde lid.
van de Wet Schadefonds Geweldsmisdnjven. Een uitzondenng wordt gemaakt
voor verzekeraars van de aansprakehjke, die regres zoeken op medeaansprakclijken
of op andere WA-verzekeraars (lid 2 sub a, slot). Door de WA-verzekeraar kunncn
de opgesomde gronden vanrisicoaansprakelijkheidduswel gewoon worden inge-
roepen. De ratio hiervan is dat het geen verschil moet maken wie als eerste door
de benadeelde wordt aangesproken.*" Zonder deze uitzondenng zou de cerst
aangesproken WA-verzekeraar immers in een ongunstigere positie verkeren dan
de rest (terwijl de grondslag voor de betalingsplicht van icdcr dczelfdc is). Hij
zou ten opzichte van de benadeelde blootstaan aan de in de TRV genoemde risico-
aansprakelijkheid, maar zou die vervolgens in een interne regresactie jegens mede-
schuldenaren me/ mögen inroepen. Deze uitzondering binnen de TRV geldt volgens
de bewoordingen van lid 2 slechts voor 'verzekeraars'. Dat zijn WA-vcrzekeraars
inclusief WAM-verzekeraars,'" maar 66k dunkt me het Waarborgfonds Motorver-
keer (dat verkeersslachtoffers van een onbekende of onverzekerde dader schadeloos
stelt).'™ Haar positie is daardoor weliswaar beter dan die van het Schadefonds
Geweldsmisdnjven, maar wat het Waarborgfonds in dit opzicht anders maakt is
dat het net als WA-verzekeraars uitkeert o/> Aa.v/.v van <fe aa/M/vaAe/f/Ar/ieu/ van
de schadeveroorzaker.*" Het is met betrekking tot de grondslag van haar betaling
aan de benadeelde dus gelijk te stellen met medeaansprakelijken of WA-verzeke-
raars. Gelet op de genoemde ratio van de uitzondering zou het dan inconsequent
zijn om het regresrecht van het Waarborgfonds Motorverkeer wel aan de beper-
kingen van de TRV te onderwerpen: het fonds moet niet met een zwaardere aan-

«•• /»v. 6. p. 1407.
«•» De Bosch Kemper (1995), p. 81 stelt dal art. 284 WvK 66k geldt voor de WA-verzekeraar voor

W AM-verzekeraars, en wjjsl daarvoor op lagere rechlspraak
wo Art. 27 Wet aansprakelijkhcidsverzekcnng motomjtuigen geeft het Waarborgfonds Motorverkeer een regrewecht

voor gevallen waarin het fonds de benadeelde heeft moeten schadeloosstellen, bijvoorbeeld omdat de aaraprakelijke
onverzekerd is (art. 25 lid I WAM). Het fonds heeft dan recht op verhaal op alle aantprakclijke peraonen, en
op degene die zijn verplichting tot verzekering niet was nagekomen. Ook dc minister merkt op dat art. 27 WAM
gelijk is te stellen met het interne regres van WA-verzekeraars, zie (uilersl summier) /«v <5, p 1409.

Mi Zie art 25 WAM. Het Waarborgfonds is op die grand ook zelf aansprakelijk. haar aansprakclijkheid is hoofdelijk
(Asser-Hartkamp 4-1. nr 99) Zie voor een fraai voorbceld MR 3 novembcr 1989. W 1990. 402 nt JF)MV
(Zi>*f/i/onrfjrna<</»'aflrr>orx/b«</j Mofonrr tw) . waann de Zickenfondsraad (overigens in haar hoedanigheid
als werkgever!) vanwege de onbekend geblcven dader regres zoekt op het fonds.

249



sprakelijkheid belast zijn dat de schadeveroorzaker (in persoon). Een beperkt ver-
haalsrecht zou het Waarborgfonds terughoudender kunnen maken in haar uitke-
ringsbeleid. Maar dit laatste geldt natuurlijk öök en zelfs sterker nog voor het
Schadefonds Geweldsmisdnjven en 'normale' particuliere en sociale verzekeraars.
Anders immersdan deze 'normale' verzekeraars keert het Waarborgfonds Motorver-
keerslechtsuitbij verkeersongevallen; vandeopgesomdegronden voorrisicoaan-
sprakelijkheid zullen dan ook eigenlijk met name art. 6:165 BW, art. 6:169 BW
en aidcling 8.14.1 BW voor haar van belang zijn.'"' Ook gevoelsmatig blijft
het onderscheid dat de TRV maakt dubieus: de partijen uit 'het kamp van' de
aansprakelijke (WA-verzekeraars, Waarborgfonds Motorverkeer) profiteren wel
van de opgesomde gronden, terwijl me/ zelf aansprakelijke partijen (met name
particuliere en sociale ver/ekeraars, werkgcvers en het Schadefonds Geweldsmis-
drijven) daarvan niet kunnen profiteren.

" • • . - • « * • " • - • • • • . • . • • ' : • • : * " • • ' . $ - - * : * • ! " - • • . . ' . • ' * • * • . ' • ; . > • • • - • .

Als laatste onderdeel kent de TRV een nogai ingewikkeld geformuieerd derde
lid. Regresnemers wier vordering door de TRV wordt beperkt, zo bepaalt dit,
kunnen ook door overeenkomst aan de genoemde gronden voor aansprakelijkheid
geen rechten ontlenen. Nu geen geldige overeenkomst kan worden gesloten kan
de vordering van de benadeelde voorzover die berust op de uitgesloten gronden
voor risicoaansprakelijkheid evenmin door cessie worden verkregen (dit zou dan
immers een titelgebrek opleveren, vgl. art. 3:84 lid 1 BW). Verder bepaalt het
derde lid dat voor de betrokken regresnemers ook namens de benadeelde geen
betaling kan worden gevorderd.

AI met al zorgt de regeling dus voor een substantiate beperking van het regres.
Op het gebied van letscl- en overlijdensschade springen dan in het bijzonder de
uitsluiting van dc drie titels van Boek 8 BW (denk aan ongevallen in scheepvaart
en transport), productaansprakelijkheid, en de aansprakelijkheid voor opstallen
in het oog. Regresnemers moeten het doen met de niet in de TRV genoemde
gronden voor risicoaansprakelijkheid in en buiten het Burgerlijk Wetboek, en waar
relevant de regeis van het contractenrecht en ongerechtvaardigde verrijking. Die
gelden wel nog gewoon voor regresnemers.^" Wel wijst de minister bij de tot-
standkoming van de TRV op de mogelijkheid om indien de omstandigheden het
toelaten de bewijslast om te keren ten behoeve van de regresnemer."'' Het enkele

<*>: De risicoMnsprakelijkheid van an 185 WVW gold ook al onder het oude recht en is daarom niet in de TRV
opgenomen;vgl. reeds Rb. Rotterdam 15mei 1931. M/1932. p. 202(CY/imi/e MrrfervrnffuJrofeM/fl'/riiMJi)
waar haar voorlopcr. art 25 Motor- en Rijwicl wet (vervallen), van overcenkomstige toepassing wordt vetklaard
op het regresrecht van de oude Ongevallenwet

W tov. 6. p I40S Daann vindt hot hof intake Hofl.eeuwarden 7 mei 1997. \ J 1998. 292 (ÄZG-$/i<-*/mg &>««/)
een argument legen uithreiding van de TRV: "In grote Itjnen gaat het bij art. 6:197 BW om een regeling tei
nke van delictuele aansprakelijkheid. en niet - zoab in het onderhavige geval - om de contractuele aansprakeiijk-
heid.'

» • « M v 6 , p . 1 4 0 5 . • • • " • • •
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gegeven dat de schadeveroorzaker naar huidige maatstaven nsicoaansprakelijk
zou zijn geweest, lijkt me daarvoor onvoldoende. Alleen bij bijzonderc matenele
bewijsperikelen zal omkering van de bewijslast de nadeligc gevolgen die de TR V
vanuit het perspectief van de regresnemer gezien heert, dan kunnen verpachten.

0/7

In de rechtsliteratuur is overwegend kntisch op de TRV gereageerd.*"'* AI in
1984 wijst Van Maanen op het bezwaar van een tweedeling van het aansprake-
lijkheidsrecht die daarvan het gevolg isT" In de gevallen van de TRV kent het
aansprakelijkheidsregime immers belangnjke verschillen, vergelcken met het regime
dat geldt voor de vordenng tot schadevergoeding van de benadeelde 7x1 f. Een
schadevoorval kan dan aanleiding geven tot twee regimes: een 'slachtoffer'-regime
van risicoaansprakelijkheid en een regime van foutaansprakelijkhcid bij regres.*"
Dat wordt ovengens ook wel/v7>jc7/?/t?e/onwenselijkgenoemd: mendiJTcrentiecrt
naar de hoedanigheid van een eiser."^* Of dat zo overtuigend is betwijfel ik.
Ongetwijfeld zou een beperkmg van de verhaalsmogelijkheden A/n/ter/i het aanspra-
kelijkheidsrecht zelf die de inhoud of geldingskracht van de norm uitsluitcnd
afhankelijk zou laten zijn van de hoedanigheid van de eiser, dus zonder enig ver-
band met de aard van aansprakelijkheid, verwerpelijk zijn. Indien de geschonden
norm strekt tot bescherming van eisers belang gaat het niet op hem al bij voorbaat
bescherming te ontzeggen op grond van zijn hoedanigheid of zijn vermogenstoe-
stand. Het aansprakelijkheidsrecht moet gelijke bescherming bieden aan alle rechts-
subjeeten. Maar aan /rgresvorderingen ligt u/e/ de gedachte ten grondslag dat
inbreuk is gemaakt op de belangen van de eiser. Regresrechten verbinden slechts
vermogensrechtelijkeconsequentiesaan de eenmaal gevestigdeaansprakelijkheid
van de schadeveroorzaker, net als de verhaalsrechten van art. 6:107 en 108
BW.*" Dat dan voor de toepasselijkheid van de aansprakelijkheidsregels wordt
gedifferentieerd tussen benadeelde en verzekeraar lijkt me dan ook niet oppnVia/?/-
e/e gronden verkeerd (in de zin van rechtsongelijkheid).
Ook vanuit praktisch oogpunt oogr de TRV bij eerste oogopslag bezwaarlijkcr
dan zij vermoedelijk is: de achterstelling van regresnemers zou tot ingewikkelde
toestanden kunnen leiden. Dat geldt hoofdzakelijk voor de zelfstandige regresrech-

WS Zic voor kritische readies o.m. Mulder (1988), p. I36e.v ; Hartlief & Van Maanen (1991), p. 297 c v ; Möller
(1992), p. 1109 e.V.; Kottenhagen-Edzes(l993), p. 304 (met verdere verwijzingen naar kritische readies); Van
Maanen & Römers (1994). p. 57 e.V.; Van Maanen (1998), p. 116 e.V.; Van Boom (2000a), p. 124.

»»6 Van Maanen (1984). p. 173. Zie ook uitvoerig Van Maanen & Römers (1994), p. 57 e.v.
w Zie ook Hartlief & Van Maanen (199 l ) , p 292; Van Maanen & Römer» (1994); Van Maanen (1994); Faure

& Hartlief(1995), p 59.
**• Zie o.a. Mulder (1988), p. 136, waar wordt gesield dat de TRV ertoe leidt dat 'in vergelijkbare fituatiei, bij

vergelijkbare aansprakelijkheden juridisch geheel verschillerxlc gevolgen, en dus een enuttge iwm «J/I nerAlfonge-

•?" •, /V/tAe«/ ontstaat' (cursief toegevocgd, EE).
"» Zie paragraaf 4.9.1.
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ten, die staan immers los van de vordering van de benadeelde. Om dan te voorko-
men dat de schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar) door de cumulatie van beide
vorderingen meermaals betaling verschuldigd is voor dezelfde schade, zijn beide
vorderingen nauw op elkaar afgestemd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de
constructie van het civiele plafond (de maximaal verschuldigde regressom). Daarvan
moet het deel dat de schadeveroorzaker nog daadwerkelijk aan de benadeelde zelf
verschuldigd is (het zogenaamde res/6«fr-ag) uiteraard worden afgetrokken (anders
zou het risico van dubbele betaling immers nog steeds bestaan)."™ De omvang
van het regres is dus afhankelijk van de vordenng van de benadeelde. Door de
TRV kan echter de grondslag van aansprakelijkheid voor de vordering van de
benadeelde anders zijn (risicoaansprakelijkheid) dan voor de regresvordering
(schuldaansprakelijkheid). Dit betekent dat voor het berekenen van het restbedrag
alsnog moet worden nagegaan of aan de voorwaarden van de grond voor risicoaan-
sprakelijkheid is voldaan, en welk bedrag dan op c//e grond nog aan de benadeelde
verschuldigd is. Daar wordt de TRV dan wat problematisch, want de grondslag
van aansprakelijkheid (risico- of schuldaansprakelijkheid) kan van invloed kan
zijn op dc omvang van de vordering:'""' het schadevergoedingsrecht biedt de
mogelijkheid om bij het vaststellen van de omvang van aansprakelijkheid gewicht
toe te kennen aan de aansprakelijkhcidsgrond."*"

In de rcgresprocedure kan men er dan natuurlijk voor kiezen de zaak eenvoudig
te houden. Men zal daarom wellicht aan de uiteenlopende grondslag van aanspra-
kelijkheid bij het vaststellen van de owva/ig van het restbedrag geen betekenis
toekennen. Dat zou de zaak alleen maar onnodig compliceren. Maar dat laat het
risico onverlet dat in de wcrkelijke procedure van de benadeelde (waarvan de
uitspraak voor de regresnemer geen gezag van gewijsde heeft) de omvang van
aansprakelijkheid anders worden gewaardeerd dan in de regresprocedure. Enige
realiteitszin gebiedt echter te zeggen dat het risico van een uiteenlopende beoor-
deling zieh ook zonder de TRV al zal voordoen (met als eventuele consequentie
dat de schuldenaar door het regres teveel betaalt of juist te weinig). Dat wordt
nog eens extra in de hand gewerkt door de open normen van afdeling 6.1.10 BW.
D»7 risico bevordert de TRV hooguit, doordat öök de uiteenlopende grondslag
van aansprakelijkheid reden kan zijn voor een andere beoordeling in de omvangfase.
Ook daarbij past enige relativering. De grondslag van de vordenng mag dan anders
zijn bij regres, maar de feitelijke gedraging die tot de schade heeft geleid blijft
dezelfde: het veroorzaken van letsel of overlijden. Voor een van de wellicht meest
heikele punten die bij het vaststellen van het civiele plafond (c.q. het restbedrag)
moeten worden ingeschat, het causale verband (art. 6:98 BW) geldt dan dat, ook

1000 Zie daarovcr uitvoengcr supra, paragraaf 7.2.3 e.v.
tool Dc minister miskent du. zie /m 6, p 1-KKi: 'In dc pnkujk zal dit [Je uiteenlopende grondsUg van aansprakdijk-

heid. 111 slcchls zelden verschil maken, omdai het voor de hoogte van de schadevergoeding in beginsel niet
uitmaakl welke aansprakelijkhcidsgrond kan worden ingeroepen'.

100} Zie met name art 6 9 8 BW en o a Spier e.a. (2000). nr 198(HartlieO enBloembenjen*Lmdenbergh(2001).
p. 3.V
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daargelaten de precieze grondslag voor aansprakelijkheid, ruim wordt toegerekend.
De grondslag van aansprakelijkheid biedt dan slechts een 'kapstok' voor ecn oordeel
dat wellicht ook op grond van de aard van de schade al wel zou zijn gegeven.

Van Maanen en Römers wijzen erop dat de TRV een zeker stralingseffect zou
kunnen hebben voor de overige, niet opgesomde gronden voor aansprakelijkheid.
Op het gebied van verkeersaansprakelijkheid is de TRV inderdaad een aanknopings-
punt geweest voor een achterstelling van regresnemers."*" Afgezien daarvan
lijkt van een stralingseffect echter (vooralsnog) geen sprake, zoals een arrest van
het Leeuwardense hof illustreert."*" Ook denkbaar is volgens hen dat de rechter
in de TRV een aanwijzing ziet om zieh bij het aannemen van aansprakelijkheid
in de daarop betrekking hebbende gevallen terughoudend op te stellen."*'* Niet
uitgesloten is natuurlijk dat dät ook gebeurt zonder de TRV, maar in de toelichting
bij de TRV wordt de rechter voor enkele specifieke gevallen uitdrukkelijk de ruimte
gelaten om terughoudender te zijn bij het aannemen van aansprakelijkheid in regrcs-
zaken."**' Daar Staat tegenover dat de minister, voor de toepassing van de TRV
in het algemeen, juist de mogelijkheid benadrukt om indien de omstandigheden
daartoe aanleiding geven regresnemers tegemoet te komen door omkering van
de bewijslast."*" Een ander punt van bezwaar is dunkt me, dat de TRV in de
praktijk aanleiding geeft tot verwarring (en informatieperikelen),"*" hetgeen
de uitvoering van het regres natuurlijk niet ten goede komt. In kringen van particu-
liere en sociale verzekeraars wordt nog wel eens gemeend dat het inroepen van
gronden voor risicoaansprakelijkheid door regresnemers in het algemeen uitgesloten
is. Het regres zou beperkt zijn tot aansprakelijkheid op schuldgrondslag. Die misvat-
ting lijkt zelfs bewindslieden niet vreemd.

In een brief van (thansoud-)ministerSorgdragcr over ecn nieuw voorstel van vcrkecrsaansprakclijkhcid
stell de minister: 'Nu het kabinct van oordcel is dat het rcgrcsrccht bepcrkt moct blijven tot dc gevallen
van schuld van de veroorzaker, is het mogclijk om tot een voorstel tc komen voor ecn evenwichtige
regeling van de verkeersaansprakelijkheid.'"*' Nergens uit de kamcrstukken blijkt daarvan. Sprake

1001 Van Maanen & Römers (1994). p. 47 en hierna. paragraaf 7.3.7.
low Hof Leeuwarden 7 mci 1997, At/ 1998, 292 (X2C/5fir*fin« &von/). Mel hof zict in art. 6.197 lid 2 BWgeen

reden voor het uitsluiten van de risicoaansprakelijkheid van de Organisator van pakketreizen voor penonerachade
van declnemets aan die reis (art. 7:507 BW), van het regies van schadeverzekeraare.

loos In die zin reeds Van Maanen (1984). p. 173. Zo ook Mulder (1988), p. 136; Van Dam (1993), p. 170; Van
Maanen & Römers (1994), p. 47. Op het nsico van deze 'reflexwerking' bij het aansprakelijkhcidsoordeel wordt
ook gewezen in de toelichting /nv. 6, p. 1405.

1006 Dat geldt (/nv. (5. p. 1405) zowel met betrekking tot gevallen waarvoor art. 6:165 BW (aaniprakelijkheid voor
geestelijkeof lichamelijketekonkomingen) geldt. alsdie waarvoor 6:166BW(groepsaansprakelijkheid) geldt

1007 tov. ö, p. 1405. Vgl. Kottenhagcn-Edzes (1993), p. 306.
1001 In de zin dat het nsico bestaat dat de rechter (en de aangesprokene) niet op de hoogte zijn van het verzekerd

zijn van de benadeelde. Daarop wordt gewezen bij OirrcAfmafige Daad 2, art. 6:197 BW (Van Maanen), aanl.
10. Zie voorts: Van Maanen & Römers (1994). p. 46; Hartlief & Tjitte» (1999), p. 10}; Van Boom (2000a),
p 125.

1009 Bnef van minister Sorgdrager aan de voorzmer van de Twecde Kamer d d 23 met 1995, als Bijbge II opgenomen
in TK 1994-95, 21 528, nr. 5 (Notitie Verkeeraansprakelijkheid).
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lijkt te zijn van de misvatting, dat de TRV zou bcrustcn op een pnncipiele keuze van het kabinet voor
bcpcrking van het regres tot schuldaansprakclijkhcid. Bij het herlezen van die passage lijkt dat ook
tc kunnen verklären dat regresnemers volgcns hct ondcr deze minister geconcipiccrde wetsontwerp
Vcrkcersongcvallen nict langer zouden profitcren vanderisicoaansprakelijkheid van art. 185 Wegenver-
kecrswet (noch van de voorgcstcldc nieuwc regeling Vcrkcersongevallen)."""

Maar zulke misverstanden zeggen misschien meer over de rechtskennis van de
betrokkenen. Valt het met de bezwaren bij de TRV dan toch eigenlijk, dit zo
overziende, wel mee?

7.3.5 Fw/ic/Zev van Ae/ regr&v

7.3.5.1 HET PRINCIPE DAT DE SCHADEVEROORZAK.ER BETAALT

Een wel onoverkomelijk bezwaar is dat de TRV haaks Staat op de ratio van het
regres: hct zorgen dat de schadeveroorzaker - ook het verzekerde deel van - de
schade draagt.'"" De meerwaarde van het regres is dan juist, dat het de normen
voor schuld- en risicoaansprakelijkheid handhaaft die onze visie op gerechtigheid
(mocten) weerspiegelen.""^ Men hoeft deze opvatting uiteraard niet te delen,
dc kwestie rondom dc doelstellingen van het regres is omstreden. Maar waar het
om gaat is, dat als men regresnemers vanuit oogpunt van algemeen belang wil
aanmoedigen tot het nemen van regres op de schadeveroorzaker (of WA-verzeke-
raar), hen dit niet extra moeizaam en kostbaar moet worden gemaakt. De TRV
hinkt juist hierom op twee sporen.
Nu geert het kabinet bij de invoering van de TRV daarvoor ook wel een principieel
argument: slachtofferbescherming zou het belangrijkste motief vormen voor de
in de TRV opgenomen aansprakelijkheidsregels.'"" De betekenis van dat argu-
ment is niet gering: de SER, de 'motor' voor de uitbreiding van het regres die
dc laatste jarcn plaatsvond, stelt daarin het voomaamste argument te zien om de
TRV te ondersteunen.""' Maar dit is een bezwaarlijk argument voor wat betreft
de visie op het aansprakelijkheidsrecht die eraan ten grondslag ligt. Het bevorderen
van slachtotTcrbescherming kan wel een argument zijn geweest voor uitbreiding
van het aansprakelijkheidsrecht, maar de gedragsnormen die door het argument

1010 In ilc Mcmoric van Toclichting bij hct wetsvoorstel word! die verslechtertng van de positie van regresnemers

echter nauwclijks gemotivecrd. ?ie TK 1997-98. 25 759, nr. 3 ( M v T ) . p. 34 en 60; zie Van Maanen (1998),

p. I !ft e.v.; llartlicf (1998V p 257 c v ; Engelhard & Van Maanen (1998a). p. 62.

1011 Zie paragraaf 6.3 I. In die zin ook Van Dam (1993). p. 172; Van Maanen & Römers (1994), p. 55; Van Maanen

(1998), p 116 e.v.; Van Boom (2000a), p 124

1012 Oal is de centralc doclstclling In hoevcrre hct aansprakelijkheidsrecht die ook waarmaakt is omstreden. zie

daimver paragraaf 6.5

101} /»>• ft, p. 1409.

t o u SHR-rappoit 9 3 ' I 4 ( I 9 9 3 X p. 39: 'vooral gelet op het fen dat slachtoffertieschcrming hci beUngnjkste moltef

voor ilc/e nieuwc aansprakclijkhcdcn [de in de T R V opgenomen gronden. EE] voimt". De passage word! ook

aangehaald door hct Hof I.ecu warden 7 mei 1997. A7 1998. 292 (J?ZG/Sn'cAfiiig Sowni/) als argument voor

de uithcriding van de T R V met an. 7:507 BW.
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van slachtofferbescherming zijn ingegeven en de rechtsverhouding tussen (potenti-
ele) slachtofTers en schadeveroorzakers beheersen houden niet ineens op te bestaan
indien de schade verzekerd blijkt te zijn. Bovendien verklaart het argument nog
niet waarom de uitgesloten gronden van nsicoaansprakehjkheid met /«.tv/tv zouden
kunnen of behoren te gelden voor de regresnemende verzekeraars van de bena-
deelde. Gedragsnormen van het aansprakelijkheidsrecht geven precies aan onder
welke omstandigheden de schadeveroorzaker rechtens een verwijt trefl van de
schade, dat is niet anders indien de benadeelde voor de schade is verzekerd. Juist
ook de nieuwe. in de TRV uitgesloten gronden voor aansprakelijkheid refleeteren
de geldende rechtsopvattingen over de verwijtbaarheid van bepaald schadeveroorza-
kend gedrag.
Denk aan het geval dat een groep jongeren een flinke rcl ontkctent in de buurt,
naar aanleiding waarvan een vechtpartij ontstaat. Indien vaststaat dat een van hen
daarbij emstige schade heeft veroorzaakt en daarbij zelf isomgekomen, is er vol-
gens art. 6:166 BW voldoende grond om de ovenge grocpsdeclnemcrs voor die
schade hoofdelijk aansprakclijk te stellen. Dat moet voorkomen dat zc enn slagen
zieh te bevrijden op de grond dat de schade ook zonder hun indi viduele bijdrage
aan de rel zou zijn ontstaan. De gedachte is deze dat, nu ook hen daarvan een
verwijt kan worden gemaakt, de financiele consequenties voor hun rekening behoren
te komen.'"" Dat geldt niet voor deelnemers die zieh, juist om die schade te
voorkomen, tijdig hebben teruggetrokken uit de groep. Evenmin geldt het voor
degene die het gevaar wegens zijn gebrekkige geestelijke ontwikkeling niet kon
onderkennen.""* Normen als deze maken deel uit van de thans geldende rechts-
opvatting, en zijn geworteld in de rechtscultuur en het maatschappijbeeld.'""
Door de TRV komt alleen betekenis toe aan deze normen bij het w/verzekerd zijn
van de schade.

Het genoemde argument dat de uitgesloten aansprakelijkheidsgronden speciflek
bedoeld waren ter bescherming van de benadeelde zelf, is voor art. 6:166 BW
bovendien onjuist. Volgens de Toelichting Meijers berust deze regeling op het
principe dat groepsgenoten zieh met aan hun verantwoordelijkheid behoren te
kunnen onttrekken en op de solidariteit die het handelen in een groep met zieh
meebrengt.""* De regeling blijkt vooral te zijn ingevoerd met het oog op het
tweede lid waann een onderlinge bijdrageplicht in gelijke delen wordt voorge-
schreven (ongeacht de ernst van de door ieder gemaakte fouten). De hoedanigheid

1015 />G 6, p. 662.
1016 Ait 6:165 BW mat daaraan niet in de weg; /nv. 6. p 1351 en I3S5. Hetzelfde geldt Indien hij omdat hij invalide

was met in Staat was zieh terstond aan de betreffende situatie te onttrekken.
•017 De minister stelt dat ook het Wetboek 1809 al een regeling van die strckking kende, en dal zij ook geldt in

verschilfende omnngende landen. />G 6. p. 662. Van Maanen & Römers (1994), p. 20 wijzen crop dat de regeling
in essenlie ook gold onder het oude BW en dus ten onrcchte is opgenomen in de TRV.

ion Zie /»G d. p. 661 e.v. en /nv (5, p. 1354 e.v.
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van het slachtoffer of iets in die geest""' bleef blijkens de wordingsgeschiedenis
naar letter en geest onopgemerkt.'"'" Als sprake is geweest van rechtens verwijt-
bare groepsdeelname, dan behoort het individuele groepslid zieh -behoudens de
genoemde restricties - niet aan aansprakelijkheid voor de schade te kunnen onttrek-
ken op de grond dat hij het niet is geweest die de schade heeft veroorzaakt maar
een ander.""' Dat is een kwestie van rechtsopvatting, redelijkheid of gerech-
tigheid, die niets te maken heeft met de vraag wie de schade lijdt en of zij al door
een vcrzekeraar van de benadeelde wordt vergoed. Het element van verwijtbaarheid
maakt dat de schade dient te worden gedragen door de schadeveroorzaker, ongeacht
of de benadeelde welgesteld of verzekerd is dan wel of het diens verzekeraar is
die de vordering instelt.
Precies daarin ligt het bezwaarlijke van de TRV: het gaat er niet om dat een twee-
dcling naar eiser-type niet zou mögen, het gaat erom dat de differentiatie naar
de inhoud van de norm onwenselijk is. Het is van tweeen een: of de enkele deelna-
mc aan gevaarzettend groepsgedrag is rechtens verwijtbaar (maar dan behoort
daaraan rechtsgevolg tc worden toegekend), of zij is dat niet.

7.3.5.2 AFSCHAFFING OMWILLE VAN ZUIVERE KOSTENALLOCATIE?

Zoals in hoofdstuk 6 werd aangegeven, wordt over de funeties van het aansprake-
lijkheidsrecht echter verschillend gedacht. Volgens de meest gangbare opvatting,
ook van de wetgever, staan andere funeties dan rechtshandhaving en rechtsbeleving
voorop. Regrcs wordt met name geassocieerd met het belang van zuivere kostenal-
locatie. Die funetie voor het regres kwam al ter sprake en komt erop neer dat
regresclaims de'werkelijke' prijs van schadeveroorzakend gedrag duurder maken
(degene die ervan het profijt heeft moet betalen), en daarmee de werkelijke kosten
ervan beter zichtbaar maken. Dat zou van invloed kunnen zijn op het gedrags-
dan wel het activiteitenniveau en daarmee kunnen bijdragen aan preventie. Met
het oog daarop steh het kabinet, daarin ondersteund door de SER, 'dat regres op
basis van schuldaansprakelijkheid een zuiverder kostentoerekening mogelijk maakt
dan het verdergaande regres op basis van risicoaansprakelijkheid.''"" Dat is
een opmerkelijk, omdat noch de wettelijke regresbepalingen noch de TRV op het
onderscheid tussen fout- en risicoaansprakelijkheid berusten. Alleen gronden van

101« Zoals Je voordelen van de hooftJclijkhcid of de andere specifieke bcwtjsvoordekn voor de positie van de (perwon
van de) eiser.

io:o Slechls wordt vermeid dot de concrete toepassing van de reveling medc betrekking heeft op schade aan de grasmat
van het park ofhc< plantsoen bij dcmonstraiics. /m\, p. 1355- De CDA-rractie noem nog de 'schade door vandalism
me gcpleegd in trem. bus. (ram en voctbalstadions.' Wellicht is dat typisch onverzekerde schade, maar uit nie«
blijkt dal dat punt van belang is gcacht

1021 Van Maancn& Romers (I 994). p 20 wij/rn erop dat de gedragsnorm die in an 6 166 BW aan groepsoptreden
is gcslcM eigenlijk ook al bcsloten ligt in de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW. De meerwaarde ervan
is technisch gezien \ ooral dat met het voldaan njn aan de norm met alleen de onrechtmatigheid vaslstaat, maar
ook het causale verband met de schade.

1022 SKR-rapport 93/14 (1993), p. 39.
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risicoaansprakelijkheid die vergeleken met het oude aansprakelijkheidsregime nieuw
zijn, zijn opgenomen. Zo is de aansprakelijkheid voor /";»ft/r/w gepleegde onreeht-
matige daden (art. 6:166 BW), die eerder ter sprake kwam. een vorni van .\r/iu/</-
aansprakelijkheid en toch opgenomen in de TRV. Hoe dit zijn mag, de Stelling
is dat het belang van zuivere kostenallocatie het beste gediend is met schuldaan-
sprakelijkheid."^ In de doctrine is er juist kntiek op de beperking van het regres
tot schuldaansprakelijkheid vanuit het oogpunt van zuivere kostenallocatie.'*"
Volgens Bloembergen strookt met het streven om 'ongevallen zo vecl mogelijk
toe te rekenen aan de veroorzakers van die ongevallen', veel beter een regresrecht
waarbij ook risicoaansprakelijkheid geldt en met alleen aansprakelijkheid op basis
van persoonlijke fouten van de schadeveroorzaker.'"*' Dat is tevens een van
de ovenvegingen die ten grondslag liggen aan het negatieve advies van de Raad
van State over uitbreiding van het regresrecht naar volksverzckeringen. De raad
wijst erop dat van zuiverder kostentoerekening naar schadeveroorzakendc activitei-
ten nauwelijks sprake zal zijn voorzover het regresrecht gebaseerd blijft op het
schuldbeginsel.'""" Daarbij valt te bedenken, de raad steh dit zclf niet, dat een
groot deel van de vorderingen op het gebied van personenschadejuist door regrcs-
nemers wordt afgewikkeld.'"^ Dat betekent volgens Van Maanen'""" dat als
verzekeraars met over adequate verhaalsmogelijkheden beschikken, er van kostenal-
locatie weinig terecht zal komen.

7.3.5.3 AFSCHAFFING VANUIT (ALGEMEEN) ECONOMISCH GEZICHTSPUNT

Of is de beperking van het regres tot schuldaansprakelijkheid wenselijk uit oogpunt
van preventie? Die gedachte schijnt te hebben voorgezeten bij de beperking van
het regres tot gevallen van schuldaansprakelijkheid in het Zwitserse recht.'""
Ook zo bezien overigens zou de genoemde regeling van art. 6:166 BW dan beter
uit de TRV worden geschrapt. Dat is immers een vorm van schuldaansprakelijkheid,
die bovendien door het kabinet uitdrukkelijk een preventieve rol is toebedeeld."""
De economische benadenng biedt voor het apnon uitsluiten van aansprakelijkheid
op een risicogrondslag, echter geen steun. Deze benadering gaat zoals gezegd uit

iO2i SER (1994), p. 11; in die richling ook Kremer (2000). nt. 29.
1024 Van Maanen (1984), p. 173; Hartlief & Van Maancn (1991), p. 302; Van Dam (1993), p. 172; Van Maanen

& Römers (1994), p. 55; Van Maanen (1998), p. 116; Van Boom (2000a), p. 124.
1025 Bloembergen (1994), p. 122.
io:6 TK 1994-95. 24 169, B, p. 5.
1027 Bloembergen schalte in 1985 alleen al tweederde van de procedures van joc/o/e verzekeraan, zie/nv(5, p 1410.

Sinds toen is hei aantal regresrechten tors uitgebreid, denk aan het werkgeversregres, volksvcrzekcringen en
is het uitvoenngsbelekl actiever, denk aan de gestandaardiseerde afwikkeling en de bijzondcrc finanetf k prikkeli
voor ziekenfondsen, werkgevers en bepaalde schadeverzekeraars.

102» Van Maanen (1998), p. 116 e.v.
•029 Fleming (1970), nt. 63. Beekman (1995), p. 1233 schnjft dat het regres in het aanvankelijke conceptwetsvoontel

voor uitbreiding van het regres naar de volksverzekenngen bepcrkl zou blijven tot schuldaansprakelijkheid
io)o Zie /nv. 6, p. 1356, waar gesteld wordt dat 'het feit dat de vandaal uit eigen zak voor de schade moet opdraaien'

prevenlief kan werken.

257



A// regr«

van de potentigle schadeveroorzaker als 'homo economicus',""' rationed hande-
lend met het doel zijn kosten te minimaliseren. Niet alleen schuld-, maar öök nsico-
aansprakel ijkheid kan dan aanzetten tot preventie. Welke vorm van aansprakelijk-
heid het meest efficient is, is dan ook niet zo algemeen te zeggen. De voorkeur
van schuld- boven risicoaansprakelijkheid veronderstelt dat sprake is van optimale
zorgvuldigheidsnormen (zie art. 6:162 lid 3 slot), tenvijl dat door het ontbreken
van informatie of kennis bij de rechter dat lang niet altijd het geval is.""- Bij
risicoaansprakelijkheid wordt aangeknoopt bij het schaderisico van bepaalde activi-
teitcn en met bij de verwijtbaarheid van de wijze waarop die activiteiten tot het
vcrwezenlijken van dat risico hebben bijgedragen.'"" Wie weet dat zijn activitei-
ten nsicovol zijn en dat bij het verwezenlijken daarvan aansprakelijkheid dreigt,
zal geneigd zijn voorzorgsmaatregelen te treffen of het erop te wagen. Wie weet
dat zijn activiteiten risicovol zijn en dat aansprakelijkheid alleen dreigt als dit nsico
zieh door zijn schuld verwezenlijkt, kan geneigd zijn om meer zorg te betrachten,
maar 66k om nicts te veranderen aan de mate waarin hij gebruik maakt van (poten-
tieel) gevaar/cttendc activiteiten. Ovengens kan daarnaast een verscheidenheid
van andere factoren van invloed zijn op de mate van voorzichtigheid: gaat het
om meer routincmatigcofbewust verrichte handelingen,welkealternatievenheeft
de actor en handelt hij onder tijdsdruk, heeft hij voldoende kennis.'"" Een ander
aandachtspunt dat bcpalend is voor de voorkeur voor schuld- boven risicoaansprake-
lijkheid of omgekeerd zijn volgens de economische theone de uitvoenngskosten.
In het algemeen zullen gronden voor risicoaansprakelijkheid eenvoudiger (en met
meer succes) kunnen worden ingeroepen.'"" Schuldaansprakelijkheid kan met
rclatief hogere uitvoeringskosten gepaard gaan, maar daar Staat tegenover dat de
uitvoeringskosten bij risicoaansprakelijkheid kunnen oplopen door het (potentieel)
grotere aantal procedures.'"* Voor de gevallen waarin het regres is gecollecti-
veerd. maakt het bovendien niet direct verschil. De keuze voor risico- of schuld-
aansprakelijkheid wordt ook in dit opzicht bemoeilijkt door de uiteenlopende
Varianten die daarbij mogelijk zijn (schuldvermoeden, eigen schuld).
Een keuze in abstracto is hierdoor eigenlijk niet te maken.'"" Duidelijk is hier-
mee wel dat scepsis past bij (eventuele) voorstellen tot handhaving van de TRV

1031 Term bij M. Van Dam (2001). p. 149.
1033 Van den Hergh & Faure (1990). p. 12 e.v.; Faure (1999), p. 260. Schäfer & Schönenbergcr (2000), p. 597;

M. van Dam (2001). p. 194 e.V.; Van Boom (2003). p. I I e.v.
IOJJ Van Dam (1989). nr 159 (nool 17); zie ook Faure (1999), p. 261; M van Dam (2001), p. 170
I0.W Van Dam (1989). p 217 e.v. en M. van Dam (2001). p. 149.
io.i; Hctgccn (evens lol gevolg kan hehben dal juist hicrvan een stcrkcrc prikkel uilgaat voor schadeveroorzaken

om vooi7orgsmaatregelcn te trelTcn of zieh van *ijn activiicitcn ic onthouden; zie Van Dam (1989), p. 217;
Schlier & Schflnberger (2000), p. 597. Met hoge aantal procedures kan wel leiden tot meer uitvoeringskosten,

M van Dam (2001). p. 211.
io.<6 Faure (199ft), p. 48; Schäfer & Schönenbergcr (2000). p 614. Zie ook M van Dam (2001). p. 211. die voor

aannjdingcn van lietscrs door automohilisten concludecn dal een rcgel van nsicoaansprakelijkheid met een
absoluut eigen schuld-verweer lot meer rvchtsvonleringen leidt. gewone schuldaansprakelijkheid tot hogere
procedurckosten. en de keuze dus athangt van de vraag waar kostenbespanng hel zwaarst weegt.

10)7 Zo ook M. van Dam (2001), p. 212 (op het gebied van verkeersaansprakclijkheid).
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(of een a/geAe/e beperking van het regres tot schuldaansprakelijkheid) omwille
van het bevorderen van 'zuivere kostenallocatie' en preventie.

7.5.6 Cowc/its/e

De commentaren in de literatuur, waarvan een deel in het voorgaande de revue
passeerde, wijzen in de richting van afschaffing van de TRV. Die conclusie kan
worden onderschreven. De TRV komt voort uit een tijd dat afschafting van het
regres in de rede lag; zij moest een uitbreiding van het regres ontmocdigen, althans
voorkomen dat het nieuwe recht daartoe zou aanzetten. Zoals in hoofdstuk 4 wcrd
gezien stimuleert de regering schadeverzekeraars, werkgevers en ziekenfondsen
inmiddelsjuist om uitvoenng te geven aan het regres. De TRV is ingchaald door
de rechtsontwikkeling. Voorzichtigheid past wel, zoals bleek, bij sommige van
de inhoudelijke argumenten voor afschaffing; met name de visie dat de TRV tot
rechtsongelijkheid zou leiden moet worden verworpen. Dat uitbreiding van het
regres naar de daann genoemde gronden voor nsicoaansprakelijkhcid in het algc-
meen maatschappelijk efficienter is, wordt door de rechtseconomische analyse
niet ondersteund. Dat vergt gencht nader onderzoek voor elk van de declterreinen
van aansprakelijkheid waarop de TRV betrekking heefl.

7.5.7

Enkelejaren geleden echter vond de Hoge Raad in deTijdelijke regeling verhaals-
rechten een argument voor het uitsluiten van regresnemers van bijzondere bescher-
ming die ongemotoriseerde verkeersslachtoffers volgens een vaste reeks arresten
toekomt. De betekenis hiervan is redelijk groot, aangezien een belangrijk deel
van het aantal regresvorderingen, en verreweg het grootste deel van de regrcsop-
brengsten voor verzekeraars bij personenschade,'"" betrekking heeft op verkeers-
ongevallen. In een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 1996 wordt het aantal
regreszaken van sociale verzekeraars dat daarop betrekking heeft gcschat op
90%.'"' Wel heeft vermoedelijk, het rapport zegt dit niet, maar een beperkt
aantal gevallen betrekking op aanrijdingen van voetgangers en fietsers door motor-
rijtuigen. Juist voor deze - meest kwetsbare -groep van verkeersslachtoffers geldt
(vooralsnog) de bijzondere aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, art. 185 Wegen-
verkeerswet 1994. Deze regeling is niet opgenomen in de TRV en geldt dus ook
gewoon voor regresnemers. Zij houdt de eigenaar of houder van een motorrijtuig

103« Van de 120 miljocn gulden die de Federatic van Bednjfsvercnigingen begin jaren negenlig beraamde voor de
uitbreiding van het regres als gevoig van het vervallen van de AAW, bijvoorbeeld, had 110 miljoen gulden
betrekking op verkeersongevallen; Sociale Verzekeringsraad (1993), p. 33

1039 Opgenomen in TK 1996-97. 25 025. nr 2. p 8. De Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid (1978). p. 106,
en meer recent ook de Sociale Verzekenngsraad (1993), p. 7, schatten op basis van gcgevens van de (oude)
bedrijfsverenigingen datongeveer95%vanhet WAO-regres betrekking had op verkecrsongevallen. Ouidclijk
is dat het gaat om een groot percentage.
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y regres

aansprakelijk voor de schade van deze slachtoffers buiten dat voertuig, tenzij sprake
is van overmacht. Zij berust op de gedachte dat men door het hebben of houden
daarvan, indien daarmee aan het verkeer wordt deelgenomen, niet-gemotoriseerde
verkeersdeelnemers blootstelt aan het extra schaderisico van massa en
snelheid.""" Ter aanvulling van deze regeling geldt een aantal arresten. Die
moeten worden gezien tegen de achtergrond van de falende pogingen van de wetge-
ver om te komen tot een verbeterd regime van slachtofferbescherming bij verkeers-
aansprakclijkheid.'"'" De Hoge Raad ontwikkelde op basis van (thans) art. 185
WVW een vergaand regime van aansprakelijkheid voor de bescherming van onge-
motoriseerde verkeersdeelnemers. Met name de mogelijkheid van het beroep op
overmacht dan wel vermindering van aansprakelijkheid wegens eigen schuld van
het slachtoffcr zijn in die arresten vergaand beperkt. Het voert te ver, en is ook
niet nodig, daarvan hier een volledige beschnjving te geven.""* Volstaan zal
worden met een overzicht en besprcking van de relevante ontwikkelingen voor
regrcsnemcrs.

Aanvankelijk leek de Hoge Raad in dit verband geen onderscheid te maken tussen
het belang daarvan voor het ongemotoriseerde slachtoffer en regresnemende verze-
keraars. Het bekende voorbeeld is het arrest D///ema /:"*" het ziekenfonds zocht
regres voor de schade van een vierjang kind na een aanriiding en kreeg van de
zijde van de aannjdende automobilist eigen schuld van het kind tegengeworpen.
Dat zou dan een beperking opleveren van het civiele plafond, en daarmee van
het regresrecht van het fonds. De Hoge Raad stelde echter voorop dat het gemotori-
secrde vcrkecr voor zeer jeugdige kinderen extra risico's meebrengt vanwege hun
onvcrmogen daannee op passende wijze rekening te houden. Als het kind wordt
aangereden door een automobilist aan wiens onvoorzichtigheid de aanrijding is
tc wijten, dan dient de - aan de leeflijd inherente - eigen schuld van dat kind dan
ook niet tc kunnen leiden tot beperking van zijn recht op schadevergoeding. Dat
impliceerde dat ook de vordering van het ziekenfonds daarvan geen beperking
onderging. Een eerste voorzichtige aanwijzing dat dit laatste anders moest was
een obiter dictum in het belangrijke /to/fonan-arrest uit 1990.""'' In dat arrest
oordeelde de Hoge Raad voor het eerst dat eigen schuld van ongemotoriseerde
verkeersslachtolTers die jonger zijn dan veertien jaar oud, behoudens opzet of aan

1040 Zie o.a. TK 1997-98. 25 759. nr. 3 (MvT), p. 2 en 13 en p. 16 e.v.; Asser-Hartkamp 4-I1I, nr. 222; Engelhard
A Van Maanen (1998«), p. 14; Van Maanen (1999). p 54; Hartlief (2001ft). p. $3; Van Dam (2001). p. 116.

1041 Aanvankelijk door Meijcrs' ontwerp voor een risicoaansprakelijkheid, an 6.3.14 BW (zie PC 6, p. 772 e.v.)
dal zonder veel omhaal is geschrapt (/X7 6. p. 782). gevolgd door het genoemde voorstel tol invoering van
een nsicoaansprakclijkheid of verkeersverzekenng vandeStudiegroep Verkecrsaansprakelijkheid (1978). dc
Nolilic Verkeersaansprakelijkheid (TK 1989-90. 21 528. nr I); het welsvoorstel tot Vaststelling en invoering
van afdeling 8.14 I (Verieersongevallen). TK 1997-98. 25 759. nr 1-3. gewijzigd bij TK 1998-99. 25 759.
nr. 5 Zie uitvoerig M. van Dam (2001), p. 79 e.v en voorts Engelhard & Van Maanen (1998a). hoofdstuk
2en( l999r>) . p 135

1042 / i c voor een actucle en gmndige bespreking M. van Dam (2001), p. 82 e.v.
104) MR 30 juni 1978. A7 1978. 685 nl GJS (<PF Zi>*»i/oi«fc4V 8<xr)
1044 MR I juni 1990. AU 1991, 720 nt CJHB (/Cottman/Na/Kwia/e Atofcrfomfot)
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opzet grenzende roekeloosheid van het kind 'überhaupt' niet in aanmerking mag
worden genomen bij het vaststellen van hun recht op schadevergoeding. I*>at sprake
was van schuld aan de zijde van de automobilist is daarvoor (kennelijk) niet meer
van belang. Maar de raad benadrukte dat alleen de vTaag naar bescherming van
het aangereden kind zelfter beoordeling stond. In het midden kon blijven ofhet-
zelfde behoort te gelden als de particuliere of sociale verzekeraar de schade van
het kind voor zijn rekening heeft genomen en daarvoor verhaal zockt. Daarbij
zijn namelijk, zo steh de Hoge Raad het, de belangen van het kind niet betrokken.
De bescherming van deze jeugdige verkeersslachtoffers in de zin van art. 185
WVW werd voltooid door 's raads oordeel inzake De ÄacArfr/Ka/i (/i'/rcj»/. De
Hoge Raad besliste dat in die gevallen behoudens opzet of aan opzet grenzende
roekeloosheid van het kind ook geen overmacht kan worden tegengeworpen.'*"
In beginsel heeft deze categorie verkeersdeelnemers dus, ongeacht de verderc
toedracht van het ongeval, recht op 100% vergoeding van hun schade.'"'"'
In HR 28 februan 1992, NJ 1993, 566 nt. CJHB (/Z/l/Kren/iA) formuleerde de
Hoge Raad een regel voor ongemotoriseerden van veertien jaar en ouder. Zij heb-
ben bij eigen schuld recht op vergoeding van ten minste 50% van hun schade,
tenzij sprake is van opzet of daaraan grenzende roekelooshcid van henzclf. Rcgrcs-
nemende particuliere en sociale verzekeraars mögen echter niet van de 50% regel
profiteren, omdat het schaderisico van het slachtoffer in die gevallen al door verze-
kering was gespreid. Deze differentiatie tussen regresnemers en de benadeelde
strookt volgens de raad met de Tijdelijke regeling verhaalsrechten, nu daaraan
de gedachte ten grondslag ligt dat:

"uitbreidingcn van aansprakclijkheidsgrondcn met het oog op de belangen van de slachtoficrs niet
zonder meer ook voor de regresrechten van hun verzekeraars bchoren te gelden.'

In de zogenaamde 2-./um-arresten'°^ oordeelde de raad in dezelfde zin voor
de 100% regel voor jeugdige ongemotoriseerden. Net als bij fietsers en voetgangers
van veertien jaar en ouder:

'verliest dit billijkhcidsargument zijn gewicht ingeval de schade ten laste van een verzekeraar is geko-
men, omdat het risico aan de zijdc van het slachtoffcr, zij het legen bctaling van premie, reeds door
middel van een verzekering was gespreid. Medc in aanmerking genomen dat beide regeis de rcsullanlc
zijn van dezelfde rechtsontwikkeling (...). bestaal voor een uiteenlopend regime ten aan/ien van regres-
vorderingen dan ook gecn genoegzame rechtvaardiging.'""*

1045 HR 31 mei 1991, AU 1991, 721 nt. CJHB (ße ÄocA^r/Ko/i W/reg«)
IM« Vgl. HR 24 december 1993. NJ 1995. 236 nl. CJHB (Sikes/Kellenaers). De regeis van Kan M/reg/ (in alle

gevallen behalve opzel of daaraan grenzende roekeloosheid vergoeding) en A^o/iman (alle schade wordl in die
gevallen vergoed) vormen tezamen de zogenaamde 100%-regel. Ze worden technisch getnscerd op de billijkheidt-
correctie van an. 6:101 lid I BW, slot (hoewel dal voor het Kan l//f/ieg/-arrest wat minder zuiver is).

1047 HR 2 Juni 1995, « / 1995. 700 nt CJHB (K/aver*/aa7/Z/<).
1041 Spier (1996), m. 9 wijst crop dat de Hoge Raad niet meer naar de TRV verwijst.
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Uit meer recente verkeersarresten is duidelijk geworden dat de Hoge Raad blijft
vasthouden aan deze lijn."*' In de zogenaamde 5/«rerÄ:/aa5-arresten wordt daar-
voor nog een nieuw argument aangevoerd.""° De raad stelt voorop dat de 50%
en 100% regels zijn ingegeven door het grote gewicht van het persoonlijke belang
dat het slachtoffer zelf heeft bij vergoeding van zijn schade en het maatschappelijke
belang van bescherming van deze verkeersslachtoffers. Een extra argument ter
ondcrbouwing van het verschil tusseneisers (verzekeraar of benadeelde zelf) ligt
bij dc noodzaak van een doelmatige slachtofferbescherming. De 'standaardisenng'
van de 50% en 100% regels is mede ingegeven door de behoefte van verkeers-
slachtoffers met onverzekerde schade aan een eenvoudig en snel vast te stellen
aansprakelijkheid.'"" Bij regresvordenngen van verzekeraars is voor een stan-
daardisenng die is ingegeven door de behoefte aan compensatie geen plaats. Verze-
keraars mocten in beginsel in Staat worden geacht om zelf door collectief overleg
tot de door hen nodig geachte mate van standaardisering te komen. Hartlief wijst
erop dat dit een snelle en efficiente afwikkeling van regresdossiers niet ten goede
komt."'" Dit lijkt juist, vooralsnog zijn alleen in het ANW- en het AWBZ-Con-
venant afspraken neergelegd die tevens tot gevolg hebben dat de discussies over
schuld en eigen schuld worden vermeden. Daarbuiten, ook in het WAO-Convenant
Verhaalsrccht, is men in het maken van algemene afspraken niet ^eslaa^d.
Wefke regels gelden dan wel voor regresnemende verzekeraars?'"" Voor alle
regresnemers geldt de normale regeling van art. 185 WVW en de algemene recht-
spraak in dat verband, zoals de al genoemde rechtspraak over de uitleg van de
term ovcrmacht van art. 185 WVW. Het is aan de eigenaar of houder van het
motorrijtuig dan wel de WAM-verzekeraar, om de feiten te bewijzen op grond
waarvan kan worden aangenomen dat daarvan sprake is. Overmacht in de zin van
art. 185 WVW wordt in de rechtspraak echter zeer restrictief uitgelegd en daarbij
worden hoge eisen gesteld aan de bestuurder van het motorrijtuig.'"" Het beroep

104» MR 5 dcccmbcr 1997, V / 1998, 400-402 nt. JH (7rnmniu/Z>4O mi. ) ; HR 10 november 2000, N7 2OOO. 718
(/.own Inn </«•« S<M); MR 17 november 2000, NJ 2001. 260 nt. CJHB (F«r(MV/»a /Joirf). Zie o.a Hartlief
(1996), p. 1047; Spier (1996). p. 41 e.V.: Hartlief (1998). p. 2S8; Van Boom (2000a). p. 43 e.v.; Engelhard
(200l</). p 107; Hartlief (200IM. p 50; M. van Dam (2001), p. 93 e.v.

10» HR 5 deccmber 1997. A7 1998, 400-402 nl. JH (7Wrmmu/Z4O f « . ) .
1051 Zie dc NJ-nool van Ilijma bij het arrest; en vgl Van Boom (2000a). p. 46 en M van Dam (2001). p. 96.
1052 Hartlief (1998), p. 257 e.v. Hij krijgt daann bijval van Van Boom (2000a). p. 48 en op p. 116.
1053 Hartlief (1996). p. 1.114; Spier (1996). p 35 e.v.; M van Dam (2001). p. 93 e.v. Vgl ook Van Maanen A

Römers (1994), p. 47; en Engelhard & Van Maanen (1998a). par 2.10.2.
1054 Aanncmelijk moct /ijn dat dc bestuurder 'rechtens geen enkel verwijt" te maken vail van net ongeval Dal is

niet spocdig het geval: gebrcken van het motorrijtuig bevnjdcn niet en aan het rijgedrag van de bestuurder
worden hop.- eisen gcstrld Foulen van anderen, watronder de benadeelde zdf. kumen alleen ovcrmacht opteveren
als re voor ilc hestuurder van net motomjtuig a> onwaarschijnlijk waren dat hij daanint geen rekening behoefde
le houden. aldus o.a. HR 22 mci 1992. Atf 1992, 527 (,<Ä/Viriii/<-/f*i<r); HR 4 Oktober 1996. At/ 1997. 147
nt. CJHB (/M-smu MnrrMkfl. HR 5 december 1997. ,V/ 1998. 209 (H vm,ij.*A.'Anrr*W>. Zie Hanlier(l996),
p. 1314 e.v. en M. van Dam (2001), p. 82 e.v. - —•

2 6 2 . . . - • • . .



daarop wordt dan ook veelvuldig afgewezen, 66k in regreszaken.'"" Als hct
beroep op overmacht van de eigenaar of houder van het motomjtuig niet aanneme-
lijk is, dan staat daarmee zijn aansprakelijkheid vast, maar is er wel nog ruimtc
voor een beroep op eigen schuld van het slachtoffer. Ken geslaagd beroep op eigen
schuld kan leiden tot een vermindenng van de verschuldigde regressom, mogclijk
zelfs van 100%. De leeftijd van het slachtoffer staat daaraan niet reeds bij voorbaat
in de weg. Voor de vraag naar eigen schuld wordt de regeling van art. 6:101 lid
1 BW 'normaaP toegepast. Dit houdt in dat pnmair moet worden beoordeeld op
basis van een causale verdeling moet worden gemaakt naar dc mate waann het
gedrag van de bestuurder enerzijds en anderzijds hct gedrag van het slachtoffer
onderling tot de schade hebben bijgedragen. Bij het maken van die verdeling dient
uitsluitend te worden gekeken naar het bloot-causale gedrag van beide, niet naar
de mate van verwijtbaarheid daarvan. ""* Anders dan bij vorderingen van dc
benadeelde zelf (waarvoor de 50% en 100% regels gelden) is slechts plaats voor
een beperkte billijkheidscorrectic, indien de bijzondere omstandigheden van het
geval daartoe aanleiding geven (zie art. 6:101 lid 1 BW slot). Het gaat om een
individuele correctie, zomfer 50% en 100% rcgels. De mogelijkheid daartoe is:'""

'anders dan het middel voorsiaat - nict beperkt tot 'uitzondcrlijkc omstandigheden. Rckcmng moet
hier dcrhalvc worden gehouden met alle relevante omstandigheden zowcl aan de zijdc van de hesluurdcr
als aan dc zijdc van hct vcrkccrsslachtoffcr, waaronder zowcl dc ernst van icders Tout als de mate
waarin zijn gedragingen hem kunnen worden verweten.'

Aan welke gevallen moet dan worden gedacht? Een typisch voorbeeld is het geval
dat een kind door zijn jeugdige leeftijd geen ernstig verwijt kan worden gemaakt
van diens eigen verkeersfout,""* terwijl die fout wel bepalend is geweest voor
het ontstaan van zijn schade (zoals bij het plotseling het wegdek oprennen).""'
Ook het aan motorrijtuigen inherente gevaar van massa en snelheid ('Betriebsge-
fahr'), dat tevens de grondslag vormt voor aansprakelijkheid ingevolge art. 185

1055 Om. in HR 17 november 2000. JV/ 2001. 260 ni. CJHB (f«rO/De/ta A/o.vrf) wordt hct beroep op overmaehl
ten voordele van de regresnemende insunuc afgewezen In HR 16 februari 1996, M/ 1996, 393 (.Vraai. /<ä/',

flA) wordt hct echter wel gehonorcerd. In HR 31 mei 2002, zaaitjnr. COO/I07HK (0//7*»i0/3MrAfi»jr
fa/(AP), werd het beroep op overmaehl ook gehonorcerd /*n fcWroeve von de regresnemer, namclijk

in het kader van de 'reflexwerking' van art. I8S WVW (men volge de hoofdteksl)
1056 Zie o.a. Hartlief (1996). p. 1310 ev . ; Hartlief (1998), p. 258; Hanlief <200l/>). p. 50; M van Dam (2001),

p. 95. Het aan motorrijiuigen inherente gevaar ('Betriebsgefahr') is geen omitandighcid waaraan bij dc causale
afweging gewKht mag worden loegekend. aldus HR 10 november 2000, AU 2000. 718 (Acvofr/fa/i </«i ÄOJ)
en daarover Engelhard (200 Irf), p. 108.

1057 HR 5 december 1997, Atf 1998. 400-402 nt. JH (7Vrm»iiu/Z<0 e « ).
1051 Asser-Hartkamp 4-1. nr. 451a; vgl. ook HR 30 juni 1978. A7 1978, 685 nl. GJS ( £ M e £¥//«na) en HR 8

december 1989. A7 1990, 778 nt. CJHB (KnWwg/ÄurtW«).
«059 HR 5 december 1997, At/ 1998, 400 nt. JH (7rn»ufii<vZ40 e/i i) .



ft»/

WVW, lijkt als afzonderlijke factor te mögen meewegen."** //oe zwaarwegend
de factor Betriebsgefahr dan moet teilen is nog onduidelijk. Hartlief oppert dat
hct wellicht beter zou zijn regresvorderingen alleen af te handelen op basis van
de causale verdeling van art. 6:101 lid 1 BW en de billijkheidscorrectie voor wel
heel bijzondere gevallen te reserveren. Als alleen de meer objectieve mate van
gevaarzctting wordt meegewogen, bevordert dit volgens hem een vlotte afhandeling
en dat kan de kosten beperkt houden.'"*' De precieze betekenis hiervan is nog
onduidelijk."^
De Hoge Raad benadrukt dat het gewicht dat aan dergelijke omstandigheden toe-
komt slechts tot een bijstelling van beperkte omvang zal kunnen leiden. Door dezc
billijkheidscorrectie mag dus niet met een omweg het resultaat worden bereikt
waartoe de 50% of 100%-regel zouden hebben geleid. Goed mogelijk is, dunkt
me, dat dit tot gevolg heeft dat men in meer gevallen zal verkiezen om maar met
een causale verdeling te volstaan, en zieh niet zal wagen aan deze (onduidelijke)
billijkheidscorrectie van meer dan het causale resultaat en minder dan 50% of
100%.""'' Dat is, dunkt me, opmcrkelijk omdat daarmee een beperking wordt
geintroduccerd die wie/ geldt regresprocedures voor gemotoriseerde slachtoffers,
zoals passagiersof andere bestuurders! Daar geldt de mogelijkheid van een billijk-
heidscorrectie immers in beginsel öök gewoon (al zal daarvoor weJJiCb/ m/ndff
snel aanleiding zijn dan bij ongemotonseerde slachtoffers). Als een passagier
gewond is geraakt door een verkeersfout van de bestuurder (art. 6:162 BW), dan
kan de bestuurder het ziekenfonds in de regresprocedure tegenwerpen dat de passa-
gier geen veiligheidsgordel droeg."""* Als de omstandigheden in het voertuig
(of: voor de passagier) van dien aard waren dat de passagier een goede reden had
om geen gordel te dragen kan dan heel wel aanleiding zijn voor een billijkheidscor-
rectie. Dat geldt met name als de verkeersfout van de bestuurder zo gering was
(kleine onoplcttcndheid) dat deze causaal in het niet valt in verhouding tot dit
nalaten van de passagier. Daarvan kan onder meer sprake zijn bij een klein ongeval
dat door eigen schuld van het slachtoffer toch tot enorme schade leidt, bijvoorbeeld
een emstige whiplash door het niet dragen van de gordel. Anders dan bij ongemoto-
riseerdc slachtoffers kan het resultaat van de causale afweging voor regresnemers
in die gevallen, als daarvoor reden is (de passagier was fysiek onwel geworden

loo» MR lOnovcnitxT 2000. NJ 2000. 718 (£™>ft/Kiit rfeii A M ) . Daarover kritisch Hartlief (20016). p. 50 die het
nicer voor dr hand liggend had geleken dal de factor 'Betriebsgefahr' bij de causale afweging in aanmerking
wordl genomen Juist daarbij gaat het immers om weging van dc mate van gevaarzetting Het Betriebsgefahr
zou dan bij de waardmng van dc door de bestuurder gemaaktc foul kunnen worden meegewogen. zo steh Hartlief,
en dus met nood/akchjk als extra factor er bovenop.

10») llarilicf (I998), p 260; daarover ook M. van Dun (2001). p 99.
10»: Hartlicf ( 2 0 0 I M . p. 51 .

to».* Vgl. Hof Amhem 16 novemher 1999. ,V/ 2000. T27 (ArtowrrVai'TZ-O (causale verdeling. geen billijkheidscorrec-
tic). en daarover V77M?2001. 158 (Hngelhard). voorts Hartlief (1996). p 1047 e.v.; Hartlief & Tjmes(l999).
p. 144; Van Boom (2000a V p. 47; M van Dim (2001). p 93 e.v.

1064 VoorbecM ontlccnd aan /nv. 6. p 1286. maar vgl ook Hof Den Bosch 3 fcbruan I9S3. At/ 19S3. 735 (Kan
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of werd onheus bejegend door de bestuurder). eventueel wel gewoon volledig
worden bijgesteld.

Zoveel isduidelijk, de 'standaard' 50% en 100% vergoedingsregels voor ongcmoto-
nseerde verkeersslachtoffers gelden niet voor regresnemers. Daarbuiten moeten
deregeling van art. 185 WVW en art. 6:101 BW />» A^m.vW 'normaal' worden
toegepast. Voor eigen schuld betekent du dat de schade op basis van ieders (gemo-
tonseerde bestuurder en de benadeelde) causale bijdrage aan het ontstaan van de
schade moet worden verdeeld. Bij bijzondere omstandigheden is ecn beperkte
billijkheidscorrectie mogelijk in het voordeel van de regresncmer; hct resultaat
daarvan mag echter geen benadering zijn van het resultaat waartoe de 50% of
100% regel zouden leiden.
Ten slotte verdient nog opmerking dat ook sprake lijkt van een onderscheid tussen
regresnemers en de positie van het verkeersslachtoffer, maar dan op ecn aanmer-
kelijk genuaneeerder niveau, bij de situatie waann de regeling van art. 185 WVW
zogenaamdere/fetwerfaVigheefl: gemotoriseerden die zelfslachtoffer worden van
een ongeval dat te wijten is aan een fietser of andere ongemotoriseerde verkeers-
deelsnemer hebben alleen dan recht op volledige schadevergoeding als ze kunnen
aantonen dat, naast de onrechtmatige daad van de fietser, voor henzelf sprake is
geweest van overmacht.'"*' In het arrest 5//7.s7na/Sf»'c7m«g /V/w/oe/f/b/M/v -4BP
werd dit laatste ook gehonoreerd /e/J AeAoeve van de regresnemer. '"** In de
bedoelde zaak was fietser Bijlsma, toen zij op het fietspad door een bromfietser
werd gepasseerd, ineens linksaf geslagen, zonder richting aan te geven. De brom-
fietser is daarbij ten val gekomen en heeft zijn heup gebroken. De Stichting Pensi-
oenfonds ABP heeft de schade voor haar rekening genomen en daarop met succes
de (overigens WA-verzekerde) fietser aangesproken."*' Aan de 50% en 100%
regeis komt dan, zo volgt uit het eerdere arrest C/ia n/A/aa/.We,'"** met of zonder
regres geen reflexwerking toe. Wel lijkt het verzekerd zijn van de schade van
gemotoriseerde slachtoffers, naast het Betriebsgefahr, ook voor hun regresnemende
verzekeraar de mogelijkheid van een billijkheidscorrectie bij eigen schuld nadclig
te beinvloeden."*' Het maakt het verkeersaansprakelijkheidsregime in het kader
van art. 185 WVW, het totaal overziende, niet bepaald eenvoudig.

>065 HR 6 februari 1987, M/ 1988,57 nt. CJHB (G/4/TJC/A/u/flVr); zie voorti Spier ca . (2000), nr. 232 (Hartlwf)
waar ook voorbeelden van reflexwerking van andere gronden voor aansprakelijkheid worden genoemd.

lOM HR 31 mei 2002. raaiinr COO/107HR (Äi/7jma/Si/cA/ing Peaiioen/oiulf -4£/*).
'067 Zie voor een overzicht Engelhard (2001c). p. 478 e.v.
106« HR 4 mei 2001, AÜ 2002. 214 nl. CJHB (CAnn/Maa/«e).
'*« HR 4 mei 2001. A7 2002, 214 nt. CJHB (CAan/Moa/we), r.o. 3.7.2. Zie meer uitvoerig Hartlief (2001), p. 73

en Engelhard (2001c). p. 482.
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7.5.5 £///s/u«7mg wm 50% <?« 700%

De reacties in de rechtsliteratuur op de door de Hoge Raad geintroduceerde rweede-
ling bij verkeersaansprakelijkheid zijn verschillend, maar overwegend kritisch."""
Het principicle argument dat de Hoge Raad geeft voor het uitsluiten van regres-
nemende verzekeraars van de 50% en 100% vergoedingsregels is dat deze regels
strekken tot schadeloosstelling van het slachtoffer en het maatschappelijke belang
van het bevorderen van de vergoeding van verkeersslachtoffers.'" ' Bij regresvor-
deringcn heeft het slachtoffer zijn schade al vergoed gekregen.""' Meer in het
algcmecn is dat voor het uitsluiten van aansprakelijkheidsregels bij regres weinig
ovcrtuigend. Dat het slachtoffer al is vergoed geldt immers voor a//t? regressituaties
in de sfeer van personenschade: het belang van slachtofferbescherming zal tot
op zckere hoogte altijd wel aan aansprakelijkheidsregels ten grondslag liggen en
dat belang ontbreekt in regreszaken altijd. Voor regres zou zo bezien nooit plaats
zijn.

Maar in onderhavig verband komt dit argument mij me/ onwenselijk voor.""'
De bclangnjkste functie van de regels van het aansprakelijkheidsrecht is dat ze
ecn oordcci moeten gcven over dc vcrwijtbaarheid van schadeveroorzakend gedrag
(het pnncipc dat de schuldige betaalt). Wat 'verwijtbaar' is in de zin van het aan-
sprakelijkheidsrecht hangt samen met rechtspohtieke opvattingen: het hoge aantal
verkeersongcvallen noopt tot een strenger regime van verkeersaansprakelijk-
heid.""* Bij dc algemene bescherming die art. 185 WVW en de algemene juris-
prudence bicden 'bijten' beide componenten (verwijtbaarheid en slachtofferbescher-
ming) elkaar niet: kleine fouten van gemotoriseerde bestuurders kunnen, door de
massa en snelheid van het motorrijtuig, bij ongemotoriseerden gemakkelijk ernstige
gevolgen veroorzaken. Dat verklaart dat de bewijslast is omgekeerd ten nadele
van de gemotoriseerde en dat slechts onder bijzondere omstandigheden een beroep
op overmacht kan slagen. De 100% regel voor jeugdige verkeersdeelnemers gaat
echter ecn belangrijke stap verder: het gedrag van de schadeveroorzaker is daarvoor
volstrckt irrelevant, tenzij sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloos-
heid van het kind. Denk aan het geval waarin eenjong kind van het 'zitje' achterop

1070 O.a. Van Maancn & Römers (1994). p. 49; Hartlief (1996), p. 1049; zie voons met name Brunncrs noot bij
HR 28 februan 1992. A'./ 199.1. 566 nt. CJIIB (/Z4/>'wi/i*). Mel net resultaat ifufrmmrm/ is Spier (1996).
p. 4.V "llct alwij/en van subrogattc in ziclighcid is mi . een goede bcslissing. Wanneer. buiten de wet om. een
sprciftckeslachtolYerbcschcnncndc 'rechterlijkc regeling' wordt ontworpen, danblijvendegevolgcndaarvan
bepctkt lot diegenen voor wie /IJ is bestemd (dat wil zeggen: de slachtoflers « 1 0 ' '

1071 Ook issoalsgesegdtussenver/ckcnurs volgcnsdcl loge Raad aan standaardiscnng minder behoefte Wcllichl
n dc/r jurispruiicntie Nnrndtcti mgegc^-cn door budgenaire argumenten: een TO \crgaand regime v » slachtolTerbe-
scnerming moet hetaalbaar (en ver/ekerbaar) blijven.

1072 HR 5 decemner 1997. \ 7 1998. 400-402 nl JH (7>nmiMU/Z4O f « )
107) Zij het dai dit argument van dc Hoge Raad een aantal vragen omtrent de precieze betekenis en reikwijdte e n an

onbeant»\x>rvi Uat. /ic daanner Boh & Spier (1996), p. 231 c.v. (Spw) en N^rdere beschouwingen in dit verbind
bij Spier (1996). p 36 e.v.

1074 In die nn ook TK 1995-96. 21 528. nr b. p 16
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de fiets ten val komt en wordt aangereden. Dat de eigenaar of houder van het
motorrijtuig daarvan in beginsel de rekening krijgt toebedccld, öök als hij stapvocts
reed, is in zoverre wel uit te leggen dat de massa en (relatieve) snelheid van /ijn
voertuig mede beslissend zullen zijn geweest voor de schade. Maar dat hij zonder
mogelijkheid van tegenbewijs(overmacht of eigen schuld) gehouden is de gehelc
som te betalen. is alleen vol te houdcn als men het bevorderen van schadcloosstel-
ling laat prevaleren boven het principe dat de schade moet worden gelegd bij
degene die daarvan een venvijt te maken valt. De grondslag van art. 185 WVW
lijkt voor een zo vergaande regel dan ook niet dragend.'" * Zelfs voor gevallen
waann sprake is van aan opzet grenzende roekeloosheid van het slachtoflcr is
twijfelachtig welke betekenis overblij ft voor het oordeel over de mate van gevaar-
zetting en de verwijtbaarheid van het gedrag van de bestuurder van het motorrijtuig.
In verhouding tot de fout van het slachtoffer (alle andere omstandigheden wegge-
dacht), zal die in zulke gevallen sowieso in het niet vallen.
Dit alles laat zieh moeilijk verenigen met de (hoofd)functie die het aansprakelijk-
heidsrecht in mijn visie heeft in regreszaken (handhaving van concrete gcdrags-
regels, en daardoor bijdragen aan een goede rechtsorde). Kcnnelijk prevaleren
voor het slachtoffer zelf het maatschappelijke belang van een zo snelle en volledig
mogelijke schadeloosstellingen het belang dat zijn schade door het vcrplicht WA-
verzekerd zijn van de gemotoriseerde kan worden gespreid.'""' In regreszaken,
waarin het belang van vergoeding niet meer aan de ordc is, valt er dan veel voor
te zeggen deze gestandaardiseerde regels met te laten gelden. Waarom zou een
regel die schadeloosstelling van het slachtoffer moet bevorderen en daarvoor het
normale wettelijke kader opzij zet, ook gelden als dat belang helemaal niet meer
aan de orde is? Met het oog op de hanteerbaarheid en eenvoud van het systeem
valt dan wellicht öök wel wat te zeggen voor het uitsluiten van de 50% regel.
Die heeft specifiek betrekking op de situatie waarin bij het slachtoffer sprake is
van eigen schuld; zij komt pas in het geding nadat de aansprakelijkheid is vastge-
steld. Dogmatisch heb ik daarmee echter minder moeite. Het lijkt me zelfs wel
consequent om de factor gevaarzetting bij de verdeling van de schade van invloed
te laten zijn naast het rijgedrag.

1073 Vgl ook Spier (1996). p. 232: Het konijn van de ratio van art. 185 WVW zou zo sncl mogelijk weer in de
hogc hoed terug moeten kruipen '

'<"» Zie kritisch Bolt & Spier (1996). p. 232 (Spier) en Spier (1996), p. 37.
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7.4 Omvang van aansprakelijkheid

7.4./

Nadat is vastgcsteld dat aan de voonvaarden voor aansprakelijkheid is voldaan
moet worden nagegaan in hoeverre dit de regresnemer recht geeft op civielrechtelijk
verhaal. De vraag die dan opkomt, en waarover de wettelijke regresbepalingen
geen uitsluitsel bieden, is of in dat verband moet worden onderscheiden tussen
het bedrag van de specifieke schadepost waarvoor de uitkering die tot het regres
leidt is verstrekt (postenstelsel) of dat men */e.vow van a//<? Ac/iadtposten zal moeten
vaststellen waarvoor de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar) zonder de
uitkering aan do benadeelde schadevergoeding verschuldigd zou zijn geweest
(sommenstelsel). Zijn de wettelijkeregresrechten met andere woorden gerelateerd
aan afzonderlijke schadeposten?

De Hogc Raad hecft hierover negatief beslist, in een zaak die betrekking had op
het regime van de later vervallen Ongevallenwet 1921. Naar het oordeel van de
raad destijds moest voor het vaststellen van het civiele plafond worden uitgegaan
van do f/«/«/<?> .sow van de schade waarvoor de benadeelde bij het ontbreken van
de uitkering recht zou hebben gehad op schadevergoeding.'"" Ook voor de
huldige zelfstandige regresrechten wordt nog wel aangenomen, dat het civiele
plafond de omvang van het regres beperkt tot het totale bedrag dat de schadever-
oorzaker in de fictieve situatie waarin de wet die recht geeft op regres zou ontbre-
ken en alle schade voor rekening van de benadeelde zou zijn gebleven, aan schade-
vergoeding verschuldigd zou zijn geweest.""* Zelfstandige regresnemers zijn
dan in beginsel niet gebonden aan de specifieke schadeposten waarvoor de bena-
deelde bij het ontbreken van de bewuste uitkering recht zou hebben op schadever-
goeding. Zou daaronder ook smartengeld vallen, dan zou dit in beginsel ook vallen
onder het maximaal te verhalen bedrag. Het regresrecht zou zieh dan immers
uitstrekken over alle schadeposten waarvoor de schadeveroorzaker in die (fictieve)
situatie schadevergoeding verschuldigd zou zijn.""'' Dat lijkt me bedenkelijk.
Onder het oude regime van de Ongevallenwet 1921 deed zieh dat met name voor
bij het regres van de Risicobank voor de - toen nog levenslange - rente aan een
bejaarde wegens hem op hoge lecflijd overkomen invaliditeit. Juist dan immers
was de post inkomensschade veelal te laag voor de gevorderde regressom. Het
gevorderde civiele plafond kon zieh dan mede uitstrekken over de aanspraak op

107? HR 8 januari I960. M/ I960. 127 nl LEHR (DoaWrrj .4<Mitrf*rrs/Zafi<ft>rrgri0. maar A-G Wijnveldt ziet
dil andrn. Ook andere Rh Breda 9 november 1977. \ 7 19.18, 372 en Rb Groningen 2S juni I9S4. \ 7 I9SS,
107 Durovtr ook IV Kok (I9(<5). p 102; en Gtltay Veth (1965). p. 234

ran MR 23.juli I946.A7 1946. 545 (Oiiirafe HVrignrc/Frromfa): SrW*wy<wrfmg art 6 108 (Bolt). Verwer
(1970). p. 86. Clausing (1970), p 208; Van Boom & Slorm (1995). p. 151.

IOT» &WfWgoAft i i |r . art. 6:108 (Bolt); en Clausing (1970). p. 208.
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smartengeld van de bejaarde zelf."*° Deze voorrang van het regresrecht vond
steun bij een enkelmg.'"*' maar op dubieuze gronden. Giltay Veth stelde dat
de benadeelde per saldo niets tekort kwam. omdat bij de bejaarde geen sprake
was van substantiele inkomensschade en de bejaarde het smartengeld dat hij /onder
het regres van de schadeveroorzaker had kunnen ontvangen, in leite ruimschuots
in de vorm van de uitkenng krachtens de Ongevallenwet terugkreeg. Dit lijkt
onjuist. Zonder het regres zou de benadeelde immers twee ze//Ä7tf/K%t'aanspraken
toekomen, elk berustend op een eigen grondslag. De aanspraak op smartengeld
van de benadeelde strekt (onder meer) tot genoegdoenmg; de (tuenmaligc) aan-
spraak op levenslange rente van de Risicobank tot vergoeding van zijn inkomens-
schade. Beide zijn niet zonder meer onderling te verrekencn, hier ontstaat geen
toevallige samenloop van prestaties.

De situatie is uitzondcrlijk maar, wellicht, nog steeds rcecl. Sommigc ambtcnarcnrcgclmgcn gcven
ccn weduwc die als gevolg van een dodclijke aanrijding haar cchlgcnool, ambtcnaar, verliest recht
op een Icvenslang pensiocn (SO 000 Euro),""' ook als dit mccr bedraagt dan haar financiclc schade
zou bedragen volgcns de normen van art. 6:108 lid 1 BW (30 000 Euro). Dc rcgrcsvordcring zou
dan ten bclope dat surplus (20 000 Euro), ten koste gaan van haar aanspraak op schadcvcrgocding
voor, bijvoorbccld, dcbcgrafcniskostcn of immatcnclc schade (indicn hct wctsvoorstcl voor dc vcrgoc-
ding van affccticschade van kracht wordl).

Bij een normale, individuele afwikkeling van regresvordenngen (voor het gecollecti-
veerde regres van de volksverzekeringswetten ANW en AWBZ is de kwestic
uiteraard zonder direct belang) compliceert het sommenstelsel bovendien de rcgeling
van het ci viele plafond.""" In een postenstelsel hoe ft voor het regresrecht voor
ziekenfondsverstrekkingen bijvoorbeeld slechts het bedrag van de verhaalbare
ziektekosten te worden vastgesteld. Ook voor het vaststellen van het rev/iWrag
dient dan alleen het aan de desbetreffende schadepost (waarvoor het regres plaats-
vindt) gerelateerde bedrag van schadevergoeding van de benadeelde worden afge-
trokken."*' In het sommenstelsel strekt het regresrecht zieh uit over alle schade-
posten waarop de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker jegens de bcnadccide
betrekking heeft. Dat betekent dunkt me dat ook voor a//e schadeposten de (mate
van) verhaalbaarheid moet worden nagegaan (met alle materieelrechtelijke perikelen
van dien, zoals de medische causaliteit).

1080 ZieHR23juli 1946.W 1946,545m. DJ V(C«i/«>/e (ferigevcn/ferH-e«/«), waann een »ommenstel«el wordl
gesanctioneerd en, in andere zin, Hof Amhem 21 februari 1%1, AÜ 1961, 371; beiden ook vermeid bij Blocmber-
gen (1965). nl. 1 op p 354

IOII Giltay Veth (1969). p 234; maar anders Slagter (1963). p. 8.
'0*2 Zie HR 18 februari 1994, ,V/ 1995. 607 nl. CJHB («ureau Moiorn/7u/gvCT7e*«raari/,4Ä/>)
IM3 Van Boom & Storm (1995). p. 151 noemen dat net enige voordeel van het zelfstandige verhaalsrecht boven

dal bij subrogatie.
ion Zo ook Koster (1971). p. 127 Heen S. (= het slachioffer, EEJ meer schade geleden dan door de «ociak verzeke-

ring is gedeki, waarbij vooral te denken is aan ideCle schade, dan behoudt hij voor dat meerdere zijn rechten
op (de aansprakclijke].'
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Maar de keuze voor een sommen- of postenstelsel is met name van betekenis voor
het betalingsrisicodat de schadeveroorzaker loopt indien meerdere /-egres«emery
verhaal zoeken en de aansprakelijkheid ontoereikend is. Denk aan het geval waarin
de verminderde verdiencapaciteit van de benadeelde die aan de schuld van een
ander is te wijten wegens eigen schuld lager is dan het loon waarop de benadeelde
jegens zijn werkgever aanspraak maakt. Gesteld dat tevens sprake is van ziektekos-
ten die een andere dcrde, de ziektekostenverzekeraar, voor zijn rekening neemt,
kan de omvang van de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker voor/JC/ /o/aa/
va/i */<?ze.sc/ia</t7?o.s7e7i even hoog (of hoger) zijn als (dan) het bedrag aan loonkos-
ten waarvoor de werkgever recht heeft op regres. Bij een sommenstelsel zou de
werkgever in gevallen waann de aansprakelijkheid ontoereikend is het regresrecht
van de ziektekostenverzekeraar kunnen frustreren.
Met is de vraag wie daar, ervan uitgaande dat de vordering zou worden toegewezen,
het nadcel van ondervindt: de (coneurrerende) ziektekostenverzekeraar of de schade-
vcroorzakcr. Kan de ziektekostenverzekeraar de schadeveroorzaker töch aanspreken,
dan betaalt dcze laatste immers dubbel. Aan te nemen valt dat de ziektekostenver-
zekeraar buiten de verhouding van de werkgever en de schadeveroorzaker staat
en van de eerdere betaling dus geen nadeel ondervindt.

7. -/. 2 /><wte/tste/.se/ warfer 6esc/joM>v</

Een postenstelsel zou de uitvoering minder compliceren dan een sommenstelsel,
maar hoe zict het postenstelsel cr mecr concreet uit? Giltay Veth steh, onder verwij-
zing naar de letterlijke bewoordingen van art. 90 WAO, dat moet worden uitgegaan
van een postenstelsel dat het WAO-regres beperkt tot alle aan de arbeidsongeschikt-
heid gcrelateerde schade. Maar dat zou impliceren dat öök de aan de invaliditeit
gerelateerde zicktekosten en immateriele schade daaronder kunnen vallen.'""
Beter lijkt daarom, zoals lk eerder aangaf, de schadeposten van afdeling 6.1.10
BW) tot uitgangspunt te nemen. Voorzover de uitkering verband houdt met juist
die schade kan zij worden verhaald. Een praktisch bezwaar kan men wellicht
nocmen dat dit alleen goed werkt bij een duidelijke afbakening tussen de te onder-
scheiden schadeposten. terwijl de mhoud en begrenzing van schadeposten in de
praktijk niet altijd scherp is. Maar dat probleem is er öök, bij een sommenstelsel;
men kan dan immers niet volstaan met een beoordeling van de betreffende schade-
post. Wei kunnen er bij een postenstelsel wellicht, omdat het verfijnder is, gemak-
kelijker verschillen ontstaan met de afwikkeling van het regres in vreemde rechts-
stelsels. Maar uitgaande van de landen direct om ons heen lijken de nadelen van
een postenstelsel ook in dat opzicht minder groot dan bij een sommenstelsel. Ook
in de Franse schadepraktijk bijvoorbeeld wordt onderscheid gemaakt tussen schade-
posten bij personenschade, zij het nogal grofmazig (inkomensschade, ziektekosten

IM? üiltay Veth (1969). p. 234.
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en immateriele schade).'"*" In het Duitse recht wordt juist met alleen gedifferen-
tieerd tussen de schadeposten, maar ook daarbinnen: naar de periode waarop de
uitkenng aan de benadeelde betrekking had. Het regres voor immateriele schade
is er van regres uitgesloten.

Het koppelen van de uitkering aan de aard en de periode van de schade van de
benadeelde lijkt het meest precies, en voorkomt dus het beste dat de regresvorderin-
gen elkaar doorkruisen en dat de schadeveroorzaker door een cumulatie van regrcs-
vordenngen teveel verschuldigd is:

Eerst moet dan worden beoordeeld in hoeverre de uitkeringen of vcrstrek-
kingen afzonderlijk betrekking hebben op een concrete schadepost van
de benadeelde, zowel naar de aard van de schade (inkomensschade of
ziektekosten) en de penode waann die plaatsvond (inkomensschade uit
het eerste of uit het tweede ziektejaar).

Voor de vraag in hoeverre ze verhaalbaar zijn moet worden nagegaan
tot hoeveel schadevergoeding de corresponderende schadepost zou hebben
geleid (het civiele plafond).

Het regresrecht is dan gerelateerd aan het bedrag waarvoor de schadeveroorzaker
in de fictieve situatie voor de met de betrokken uitkenng corresponderende schade-
post schadevergoeding zou zijn verschuldigd, en dus niet slechts, zoals thans ook
wel gebeurt, het totaal van de schadeposten waarvoor de schuldenaar aansprakelijk
is.'"" Dat sluit aan bij de gedachte die aan de regresbepalingen ten grondslag
ligt. Zonder dit verband tussen uitkering en schade is immers evenmin sprake van
samenloop tussen de uitkering en de vergoedingsplicht van de schuldenaar, als
bij het verstrekken van een algemene ouderdomspensioenen aan iemand die de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.'"**
Met name voor de vraag naar voordeelstoerekening wordt zoals gezegd al wel
uitgegaan van een postenstelsel. Voor het regres kan worden gewezen op het Cow-
vena«/ FerAaa/srecAf voor de arbeidsongeschiktheidswetten. Daarm is een aparte
afspraak gemaakt over het civiele plafond met betrekking tot de inkomensschade.
Die wordt geacht beneden het civiele plafond te zijn, en dus zonder meer voldaan
met een forfaitaire aftrek van 22% (mits de aansprakelijkheid tussen partijen vast-
staat). In de doctnne heeft met name Van Boom een lans gebroken voor een posten-
stelsel. '°*' Regresrechten dienen volgens hem beperkt te blij ven tot de aansprake-

'<** Fleming (1983), p. 42 spreekl van een politick compromis
>o*7 De Haas &Hartlief (1996). p. 51; vgl voor het Ncderlandse recht Van Boom & Storm (199)), p. 150; Van

Boom (1996). p. 99; Van Boom (2000a), p. 54 spreekt in du verband van een 'congruentievereifte'.
'M» Dat sluit aan bij HR 22 juni 1990. AC/ 1991. 760 nt. CJHB MAP/«««»«»*)
i°w Van Boom (20O0o). p. 53; zo ook Gillay Veth (1969), p. 234 en Köster (1971). p. 127.
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lijkheid van de schadeveroorzaker voor de schadepost waarvoor de regresnemer
de benadeelde schadeloos heeft gesteld. Het regresrecht strekt zieh dan n/e/ ook
uit over die schadeposten, waarvoor de door de regresnemer aan de benadeelde
uitgekeerde bedragen niet zijn verstrekt, zoals immateriele schade. Dat bevordert
een uniforme afwikkeling in verschallende instanties, en kan eraan bijdragen dat
het risico van onnodige betaling voor de schadeveroorzaker (of diens WA-verzeke-
raar) zoveel mogelijk worden vermeden. Aangenomen wordt wel dat bij de subroga-
tie van schadeverzekeraars van een zodanig postenstelsel sprake is."""

7.4.3.1 INLEIDING

Zowel bij een sommen- als bij een postenstelsel zal men voor de omvang van
het regres moeten aanknopen bij de pmva/ig va/j aa/u/>raAe/(/£/ie;</zoals die zou
zijn geweest indien de schade voor rekening zou zijn gebleven van de benadeelde
zelf.'°" In hoevcrre zou de schadeveroorzaker voor de schadeposten waarop
de uitkering bctrckking hceft, jegens de benadeelde schadevergoeding verschuldigd
zijn geweest? Zoals ik eerdcr aanuaf. zijn voor de re,gresvorderjj5£ej? »'an sor.-jte
verzekeraars die betrekking hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de meeste
geschilpunten met betrekking tot het civiele plafond a priori uitgesloten. Behoudens
aansprakclijkheid, schuld, eigen schuld en medische causaliteit wordt het bedrag
van de uitkering dan met aftrek van een forfaitaire korting voldaan. Voor de buiten-
gerechtelijke kosten van rechtsbijstandverzekeraars in letselschadezaken is een
vast bedrag afgesproken. Daarbuiten hangt de hoogte van de regressom nog wel
(vollcdig) af van de vraag in hocverre de schadeveroorzaker voor de afzonderhjke
schadeposten aansprakelijk is.'"**' Men zal daarvoor te rade moeten gaan bij
de regeis van het materiölc recht, met name afdeling 6.1.10 BW. Net als bij de
vestigingsfase geldt ook hierbij het uitgangspunt dat de regeis net zö gelden, als
voor de benadeelde het geval zou zijn geweest."™ Maar er zijn toch ook hier
belangnjkc verschillen, al is van een zo vergaande differentiatie als in de verkeers-
jurisprudentie (vooralsnog) geen sprake.'"** Een aantal bijzonderheden voor
het vaststellen van de omvang van aansprakelijkheid bij regres kwam al aan de
orde, zoals het regres bij immatenele schade (paragraaf 4.4). Hiema worden nog

IO«O Van Boom (2000a). p 54 Dal volgt met noodzakelijk uit de rechtsflguur van subrogalic, dunkt me. noch uit
de wcttekst van an. 284 WvK'art 7.17.2.25. Maar men kan die bewoordingen zo uitleggen (de verzekeraar
wordt gesubrogcerd voor vorderingen die de benadeelde hceft ter zake van 'die' schade)

1041 Paragraaf 4 8 J en 7.2.
10«} Bchalve uitcraanj bij het regres voor de ANW en de AWBZ.
to«3 Dat is ook het uitgangspunt van de Hoge Kaad in het arrest inzakeHR I3januari 1995. NV1997, I75nt CJHB

(A.'orwr7V //«•/). / ic voorts o m. Hart lief & Tjittes (1999), p. 105 en Van Boom (2000a). p. 49.
low Spier (1996), p 41.
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cnkele bijzonderheden besproken met betrekking tot de toepasselijkheid van die
regels.

7.4.3.2 CAUSALITEITSPERIKELEN (ART. 6:98 BW)

Voor het regres bij gevallen van letsel en overlijden zijn met name de vergaande
causale toerekening van schade en schadeposten bij de schending van verkeers-
of veiligheidsnormen een belangrijk discussiepunt. Met name voor sociale verzeke-
raars, particuliere invaliditeitsverzekeraars, en de Stichting ABP roept de regcling
van art. 6:98 BW - in het kader van het civiele plafond - gemakkclijk vragen op,
omdat de uitkeringen waarin ze voorzien en waarvoor ze regres zoeken betrekking
hebben op langlopende en vaak complexe schade.'"*" Op dit punt lijkt het voor
regrespartijen moeilijk om tot afspraken te komen, in het Convenant Vcrhaalsrecht
voor de sociale arbeidsongeschiktheidswetten is de mogelijkheid van discussic
over de medische causaliteit zelfs uitdrukkelijk toegestaan. Dat is ook wel begrijpe-
lijk, de uitkering of verstrekking die naar aanleiding van het schadevoorval krach-
tens WAO (of andere verzekenngen) zijn verstrekt, en waarvoor die wetten recht
geven op verhaal, houden qua aard, omvang en duur immers met noodzakelijk
verband met schade die civielrechtelijk nog aan de schadeveroorzaker toerekenbaar
is. Illustratief is in dat opzicht de zaak Sfaaf/Ke/vwaa/."'''* Het ABP (thans: de
Stichting Pensioenfonds ABP) was naar aanleiding van een verkeersongeval invali-
diteitsuitkeringen verschuldigd aan de benadeelde en zocht daarvoor verhaal op
de veroorzaker. De regresvordering van het ABP had echter mede betrekking op
de uitkeringen die het was blijven verstrekken nadat de benadeelde - zeven jaar
na de datum van het ongeval - een hartinfarct had gekregen dat ook zondcr het
ongeval wel zou zijn ontstaan en tot de betreffende inkomensschade zou hebben
geleid. De Hoge Raad oordeelde dat de op de schadeveroorzaker rüstende vergoe-
dingsplicht niet zover gaat, dat degene die voor de uit het ongeval voortvloeiende
schade aansprakelijk is, de benadeelde moet behoeden voor schade die ook zonder
dat ongeval zou zijn ontstaan. Door de beperking van het civiele plafond was de
schadeveroorzaker dan evenmin regres verschuldigd voor de uitkeringen die het
ABP was blijven doorbetalen nadat de benadeelde een hartinfarct had gekregen.
Maar ook de verstrekkende, 'slachtoffervriendelijke' causaliteitsnormen van de
Hoge Raad in dit verband gelden voor regresnemers. Dat die hoofdzakelijk zijn
ingegeven door het belang van bescherming van de benadeelde,"*" doet daaraan
geen afbreuk. In het arrest inzake Äorver/.De//ec7 besliste de Hoge Raad uitdruk-
kelijk, naar aanleiding van een daarop toegespitste klacht in cassatie, dat zulke

HR 4 november 1988, AW 1989. 751 nt CJHB M W / K M Ä u ^ n / w x ) ; HR 22 juni 1990. At/ 1991, 760 nt.
CJHB MW/Baauw) waarover hiema in de hoofdteksl; vgl ook HR 2 febniari 1990, Atf 1991. 292 nl CJHB
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"097 Zie o.a. Asser-Hartkamp 4-1, nr. 434 en Hartlief (1995), p. 161.



regeis ook gelden bij de vaststelling van de omvang van aansprakelijkheid in
regreszaken."*"* In de bewoordingen van de Hoge Raad moet de vraag of de
schade in causaal verband Staat tot de gebeurtenis waarvoor de schadeveroorzaker
jegens de benadeelde aansprakelijk is, naar geen andere maatstaven worden beslist
dan die welke voor de vordenng van de benadeelde zelf gelden.

Ecn aardig voorbccld van een zaak over die discussic liep meer recent bij het Haagse Gerechtshof."**
Mevrouw Bos had een WAO-uitkcring ontvangen in verband met een heupfractuur die ZIJ had opgclopen
van ecn verkeersongeval waarvoor aansprakelijkheid was erkend. Vervolgens was zij echter thuis van
de trap gevallen, met ecn nieuwe fracluur tot gevolg, en betwistte Amcnt aansprakelijk tc zijn voor
de gchelc duur van de arbcidsongeschikthcid en daarmee de omvang van de regresvordering. Amenl
wisl die Stelling allccn onvoldoendctcondcrbouwen; hethofhechttedaarom vooral aan de (wat matige)
vcrklanng van Bos' arts dat de schade nog steeds wel tot het ongeval was tc herleidcn.

Van Boom en Storm merken op dat het differentieren tussen de regresvordenng
en de vordenng van de benadeelde (kennelijk) alleen tot regel wordt gemaakt
wanneer dat zonder veel moeite kan plaatsvinden. Differentieren kan slechts wan-
necr het bepalcn van de aard en omvang van de aansprakelijkheid er niet moeilijker
op wordt.'""'

/.4.JJ bIGEN SCHULD VAN DE BENADEELDE (ART. 6:101 B W )

Als de schade die de regresnemer voor zijn rekening nam mede een gevolg is
van omstandigheden die aan de benadeelde kunnen worden toegerekend, dan wordt
de omvang van aansprakelijkheid verminderd overeenkomstig de maatstaven van
art. 6:101 BW.'"" Ook dat volgt uit het afgeleide karakter van de onderhavige
regresrechten, en kent tevens een wettelijke grondslag.""' De regeling van art.
6:101 BW moet bij het regres in beginsel precies zo worden toegepast, zoals zij
zou gelden indien het beroep op eigen schuld rechtstreeks zou zijn tegengeworpen
aan de benadeelde zelf. Dat houdt in dat de schade in beginsel over de benadeelde
en de schadeveroorzaker wordt verdeeld in evenredigheid met de mate waarin
de aan de benadeelde en de aan de schadeveroorzaker toe te rekenen omstandighe-
den aan de schade hebben bijgedragen (lid I). Een correctie van dat resultaat is
mogelijk indien de billijkheid dat eist (lid I, slot). Het verzekerd zijn van de schade
kan in dat verband een factor zijn die tot meer terughoudendheid noopt bij de

to»« HR 13 januari 1995. N7 1997. 175 nt CJHB (ATonw//V « « / ) .
IO«O Mol' IVn Haag 29 april 1998. rn/nr 95/1113 (niet gepubliceenl).
lioo Van IVxim & Storm (1995). p. 156
i loi Aangcnomen wimtl \vel dal nok hcl reehl op vergoeding van de buitengercchtelijke kosten wordt bepetkt nur

rato van de schulddchng bij eigen schuld van de benadeelde, in die zin Hof Amsterdam 9 december 1993. rolnr.
254/92 (niel gepubliceerd)

i IO: Bij subrogatie (en andere vormen van rechtsovergang) volgt du uit an 6:145 BW en voor de zelftundigc
regresrechten (waarhij van rechtsovergang immers geen sprake is) uit de regeling van het civiele plafond Vgl.
voorts an. 6:107 ltd 2 en irt 6:108 lid 3 en daarover &-Wevrrgo«ftii;.CTrrAr. an. 107 (Bolt), aant. 59.
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afweging van een billijkheidscorrectie. Zoals ik eerder aangaf,"*" moet dat argu-
ment in het algemeen worden verworpen; het heeft immers wat tegenstrijdigs om
de regresnemer een verhaalsrecht te geven voor het door hem gecompenseerde
deel van de schade, en dat argument dan vervolgens te gebruiken om die aanspra-
kelijkheid te matigen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan er reden zijn
om tedifferentieren tussende regresvordenng en de vordenng van de benadeelde.
Dat geldt zoals zal worden gezien Indien de schadeveroorzaker in persoon wordt
aangesproken en er daarbij reden is tot matiging. Daarvoor is naar geldend recht
ook plaats, zie paragraaf 8.4. Voor eigen schuld werd gcwezen op de gcstandaardi-
seerde invulling van de billijkheidscorrectie in de vorm van de 50% en 100%-
regels, bij verkeersaansprakelijkheid in de zin van art. 185 WVW. Die lsbedoeld
tcr bescherming van het verkeersslachtoffer met onverzekerde schade, en gelden
met voor regresnemers.'"" Daarbuiten, ook bij de reflexwerking van de regcling
van art. 185 WVW, lijken me voor het uitsluiten van regresnemers van de mogelijk-
heid van een billijkheidscorrectie meer omstandigheden nodig dan het verzekcrd
zijn van de schade.""

Ovengens zal van eigen schuld bestaandc uit werkelijk buitensporig gcdrag van
de benadeelde in regreszaken wellicht minder gauw sprake zijn dan bii (normale)
c.^»vi^.v,.a^i.ii6wii. vwi/LcKciaais /ijn üan mogelijk ook zeit met tot uitkcnng
gehouden (of bereid).'"* De Commissie die beoordeelt of de benadeelde in
aanmerking komt voor een uitkenng van het Schadefonds Geweldsmisdrijven laat
bij de beoordeling of en in hoeverre het verzoek om een uitkering van de bena-
deelde moet worden ingewilligd zelfs uitdrukkelijk meewegen of en in hoeverre
de schade van de benadeelde aan zijn eigen schuld te wijten is.'""

7.4.3.4 AAN DE BENADEELDE OPKOMEND VOORDEEL (ART. 6:100 BW)

De omvang van de aansprakelijkheid van schadeveroorzakers wordt naast de toere-
kenbare schade van de benadeelde 66k bepaald door eventuele voordelen die hij
van het schadevoorval ondervindt. Die komen voorzover dat redelijk is op het
bedrag van de schadevergoeding in mindering (art. 6:100 BW). Maar kuniien aan
de benadeelde opkomende voordelen, los van de bedragen die hij van de regresne-
mer ontving, op de voet van art. 6:100 BW, ook aan zijn regresnemende verzeke-
raar worden tegengeworpen? Hier is meer reden tot differentiate dan bij de vragen
over aansprakelijkheid, toerekenbaarheid, causaliteiten eigen schuld die hiervoör

• 10} Paragraaf 7.3.8.
H04 Zic supra, paragraaf 7.3.7.
lios Maar de Möge Raad lijkl wel reden te zien voor diflcrcntiaiie. zie paragraaf 7.3 7.
H06 Vgl. an. 276 WvK en 294 WvK (eigen schuld die aan schadeuitkcnng in de weg Maat) en art. 28 WAO. met

narrte sub c (bij bepaalde eigen schadeveroorzakende gedragingcn geen uitkering).
1107 Imegcndeel, aansluiting lijkt te worden gezocht bij an. 6:101 BW, zie Jalink (1989), p. 119. De Contmiuie

veraaal onder eigen schuld onder meer urtlokkmg, hei zieh waar mogelijk niet aan net geheuren hebben omtrok-
ken. en o vermal ig alcoholgebruik.
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de revue passeerden. Weliswaar beheerst ook de regeling van voordeelstoerekening
de uiteindelijke omvang van de aansprakelijkheid,"°* maar dan toch primair
voor de benadeelde. Zijn voordeel is, net als de uitkering waarvoor de regresnemer
dan verhaal zoekt, slechts een gevolg van het schadevoorval. De normen die betrek-
king hebben op het schadevoorval zelf gelden in alle gevallen waarin daaraan
rechtsgevolg moet toekomen; regeis die het rechtsgevolg daaraan verbinden
(schadevergoeding, voordeelstoerekening, regres), gelden alleen voor de rechtstreek-
sebetrokkenen. Maar wie treft het rechtsgevolg van de voordeelstoerekening (ver-
mindcrde omvang van aansprakelijkheid) in regressituaties: de regresnemer of
de benadeelde? Of komt het voordeel pro rata op ieders aanspraak in mindenng?
De Hoge Raad oordeelde voor het regres krachtens de Ziekenfondswet dat het
voordeel zoveel mogelijk aan de benadeelde zelf moet worden toegerekend, en
slechts voor het (eventuele) restantdeel aan de regresnemende verzekeraar.
In de zaak 5/icA/i/ig /Vuuz/e&en/ön<fr/A/a/i/eM was die kwestie aan de orde, naar
aanlciding van een verkeersongeval tussen Zagwijn en Mahieu. "°** Zagwijn
was door Mahicu aangereden cn moest als gevolg daarvan ruim drie maanden
in het ziekenhuis worden opgenomen. Het ziekenfonds had de kosten van het
ambulancevervoer en de verpleging betaald en zocht daarvoor verhaal bij Mahieu
op grond van art. 83A Ziekenfondswet. Mahieu wjerp het fonds legen, daf Zagwi/n
door haar ziekenhuisopname een bespanng had van de kosten van levensonderhoud,
van (omgerekend) ongeveer 3 Euro per verpleegdag. De rechtbank oordeelde dat
dit alleen in aanmerking moest worden genomen bij een eventuele vordering van
Zagwijn zelf en dan nog alleen voorzover zij daarbij zou stellen op het vlak van
haar huishouding schade te hebben geleden (denk aan de kosten van vervangende
huishoudelijke hulp). In mijn visie zouden de besparingen, ervan uitgaande dat
die toerekenbaar zijn (volgens de maatstaven van art. 6:100 BW), tevens op het
(eventueel) nog door haar verschuldigde onverzekerde deel van de ziekenhuisreke-
ning in mindering moeten komen. Die zal immers mede betrekking hebben op
de door het ziekenhuis gemaakte kosten om in het levensonderhoud van de betrok-
ken patient te voorzien. In cassatie is dat (meer speeifieke) punt niet zozeer aan
de ordc, maar gaat het om de vraag of ook de regresnemer de bespanng kan wor-
den tegengeworpen. De Hoge Raad stelt voorop dat de regeling van het civiele
plafond minus restbedrag (zie paragraaf 7.2.3) op de gedachte berust dat de schade-
veroorzaker van het verzekerd zijn van de schade niet beter en niet slechter mag
worden. Dit betekent volgens de raad dat de besparingen:

'alleen dan het maximumbedrag waarvoor het ziekenfonds verhaal kan nemen doet dalcn beneden
het bedrug van de door het /icken fonds gemaakte kosten, wanncer de door de ver/ekerde bespaarde
kosten nicer bedragen dan de met door de vcrplichte verzekering gedekte schade die hij ter zakc van
het opgclopcn letscl lijdt.'

new In die zin A-d Ungcmeijcr inzake HR 12 januari 1973. W 1973. 177 m. ARB
no« HR 12 januari 1973. ,\7 1973. 177 m. ARB
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Dit lijkt een ingewikkelde manier van stellen dat de besparingen in beginsel alleen
worden toegerekend op de schade van de benadeelde zelf. Hij is het ten slotte
die daarvan het profijt heeft, niet ook het ziekenfonds. De bespanngen moeten
dus met het restbedrag worden verrekend. Voor het tegenwerpen van die bespann-
gen aan de regresnemer is volgens de raad alleen plaats als ze hoger zijn dan dc
vordering van de benadeelde. De stelplicht daarvan, zo volgt nog, benist bij de
schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar).'"" Het in mmdenng brengen van de
bespanngen op de vordering van de benadeelde en als die niet toereikend is, op
de regresvordering moet dunkt me beperkt blijven tot de correspondcrende schade-
posten. De besparing die uit de ziekenhuisverpleging voortvloeit behoort dan zoals
gezegd slechts in mindenng te (kunnen) komen op de ziekenhuisrekening, en
eventueel de kosten voor huishoudelijke hulp, en me/ op de eventuelc verdcre
vordering van de benadeelde, zoals het smartengeld."" Hoewel die bcnadcnng
niet volstrekt ongekend is , '" ' lijkt de heersende opvatting anders."" Zo stell
A-G Langemerjer, terecht ovengens, over het regime zoals mij als het beste wil
voorkomen, dat dit zou leiden tot een verrijking van de schadeveroorzaker of van
de benadeelde ten koste van het ziekenfonds. Maar de juridische relcvantie van
de bespanng ligt in mijn visie bij het tegenwicht dat zij biedt naast de schade.
Het enkele feit dat de benadeelde een besparing (of ander voordeel) hecft betckent
dan nog niet dat die ten koste moet gaan van zijn recht op smartengeld. Is dat
tegenwicht er in het onderhavige geval immers werkelijk? Moet men mY/t'/i zeggen
dat het leed en de pijn van een ziekenhuisopname van drie maanden ten belope
van het bedrag van de besparingen elkaar rechtens opheffen?
Er zijn goede argumenten om dit regime van voordeelstoerekening ook te laten
gelden bij subrogatie. In dit verband vraagt de zaak Gmte/i/fCZ aandacht."'*
Mejuffrouw Santegoeds was als passagier in de auto van Geenen ernstig gewond
geraakt, en moest als gevolg daarvan 131 dagen in het ziekenhuis worden opgeno-
men. Santegoeds was verzekerd bij het ziekenfonds, maar had een aanvullende
verzekering klasse 2/> afgesloten bij VGZ. Voor de krachtens die laatste verzekering
gemaakte kosten zocht VGZ verhaal bij Geenen, die aansprakelijkheid erkende,
maar de bespaarde kosten van levensonderhoud tegenwierp. VGZ stelde daar de
extra kosten tegenover die het ziekenhuisverblijf met zieh meebrengt (onder meer

mo HR 12 januari 1973. Atf 1973. 177 nl. ARB (A/iif
n i l Voor de omge*ffrrfe situatie. het toerekenen van immalcnecl voordeel op materiele Schadeposten ziet de Möge

Raadinelkgevalnietgauwplaats,w>blijktuilHR2l februan 1997,M/ 1999, 145m. CJHBdfVo/ig/Wft/rrA):
'Veeleer moet crvan worden uitgegaan dal immalerie'le voordelen slcchts in rekening bchorcn te worden gebracht
bij de vaststclling van cventuele immaleriele schade '

IM2 In die zin oordeelt Rb Almelo 21 Oktober 1970. \ 7 1971, 216 (ZidUw/o/irfi/aufenw/*).
HU Zo ook Hof Den Haag 6 januan 1977, M/ 1977. 469 ((•W/wrg/bm/j/Z^favizors) en Hof Den Bosch I mei

1980. AÜ1981.671 (We/*e//4/g«nene ZVeJtoi/iuMfr). Beide van de strekking, dat het voordeel Indien de overige
schade van de benadeelde onvoldoende is, öok op het smartengeld van de benadeelde in mindenng behoort
te komen (en pas als dat met tocreikend is op de regresvordenng) Zie voortt &foufcvergoa/mg, art. 107 (Boh),
aant. 29 en Bouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998), nr. 25.

"14 HR 20 december 1974, A7 1976, 318 nt. BW (Gee/urn/KGZ). . . . . . . .
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de kosten van controlebezoek, lectuur, en 'het gebruikelijke cadeau voor de ver-
pleegsters bij het verlaten van het ziekenhuis)'. Op die Stelling (omtrent de extra
kosten) zette VGZ al haar kaarten. In appel was echter vastgesteld dat deze extra
kosten niet behoorden tot de kosten waarvoor de aanvullende verzekenng dekking
bood, de verzekenng gold alleen voor (het aanvullende deel van) de uiteindelijke
ziekenhuisrekening. Op basis daarvan oordeelde de Hoge Raad dat Santegoeds
voor deze extra kosten haar recht op schadevergoeding had behouden. Die konden
daarom niet ook nog eens ten behoeve van het VGZ met het voordeel worden
verrekend (een daarop gericht polisbeding had dat wellicht kunnen voorkömen).
VGZ moest genoegen nemen met de reeds door Geenen voldane regressom (die
was reeds voldaan met aftrek van de besparingen). De principiele vraag van het
tocrekenen van de besparingen aan schadeverzekeraars bleef daarmee in het midden.
Dat is, gelet op de negatieve afloop van de zaak voor de regresnemer, wat ongeluk-
kig. Want daaruit zal toch niet moeten worden afgeleid dat de schadeveroorzaker
(of WA-verzekeraar) dit voordeel willekeung aan de regresnemer en/of de benadeel-
de kan tegcnwerpen. Dit laatste is dunkt me ook waar NJ-annotator Wächter op
doelt. Hij bcnadrukt dat het noodzakclijk is, dat de beslissing ten opzichte van
alle bctrokkenen identick is ('exceptio plurium litis consortium').""
Aan wie moet nu. is dan dus de vraa '̂, dal vcwdreJ tvorcte/? toegeYdterrd m r̂err
schadc(post) waarop het kan worden toegerekend gedeeltelijk voor rekening komt
van de regresnemer en gedeeltelijk voor rekening blijft van de benadeelde zelf?
Het ligt dan zou ik mencn voor de hand om de positie van schadeverzekeraars
(en andere regresnemers) niet te laten afwijken van de koers die de Hoge Raad
in het arrest inzake i7/Wif/Hg Ziefar/i/b/K/jr/A/aA/«/ uitzette voor ziekenfondsen.
Wächter lijkt daarvoor ook te voelen, maar stelt dat de uiteenlopende aard van
het regresrecht bij subrogatie daaraan in de weg Staat: de schadeverzekeraar ver-
krijgt immers de vordering van de benadeelde en is dus behept met alle daaraan
klevende voorwaarden en beperkingen.""' Maar wat hij bij die redenering dunkt
mij nalaat na te gaan is of die beperking (voordeelstoerekening) aan de vordenng
van de benadeelde waarin de schadeverzekeraar is gesubrogeerd kleeft, of kan
kleven. 1k zou menen dat dit niet zo is. Het deel van de schade(post) waarvoor
de schadeverzekeraar uitkenng doet, is noodzakelijkerwijs, dunkt me, niet hetzelfde
deel als waarop de benadeelde de bespanng geniet. Men kan het voordeel maar
op 1 Euro tegelijk toerekenen. Santegoeds had verschillende voordelen: particuliere
en ziekenfondsuitkeringen en besparingen. Voorzover de particuliere verzekerings-
uitkering op haar vordering in mindering kwam, ging dat deel van de vordenng
verloren. Voor andermaal voordeelstoerekening op datzelfde deel van de vordering
kän dus geen plaats zijn. Het andere voordeel moet noodzakelijkerwijs op weer
ecn ander deel van de vordenng (andere Euro's) in mindering gebracht, een deel
dus dat geheel losstaat van de verzekeraar. Indien de verzekeraar het volle bedrag

1113 NJ-noot Wächter in/akc MR 20 december »974, At/ 1976. 318 nt. BW ( O m n v r C A bij nr. 4.
Ill» Zic NJ-noot Wächter innke HR 20 december 1974. At/ 1976.318 M. BW(Oemn/KCZ) bij punien 5 en7.
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van de ziekenhuisrekening vergoedt dan is er dus voor voordeelstoerekening van
de besparingen aan de benadeelde in het geheel geen plaats. De conclusie moet
dan ook zijn dat besparingen op de kosten van levensonderhoud in beginsel ntet
in mindenng kunnen komen op de vergoeding voor (daarmec correspondcrende)
schade van de benadeelde zelf. Hetzelfde zou moeten gelden voor de zelfstandige
regresrechten: voor het tegenwerpen van het voordeel van de benadeelde aan de
regresnemer is geen plaats. In Sm7mmj Zi<.'Av///b/N/\/Ä/a/uc>u koos de I loge Raad
zoals hiervoor al werd gesteld hetzelfde uitgangspunt, maar vocgde hij toe, dat
als het bedrag van de schadevergoeding van de benadeelde ontoercikend is, het
restant nog wel in mindenng kan komen op de uitkenngen waarvoor de regresne-
mer verhaal zoekt. Beter ware, ook vanuit praktisch oogpunt, de vraag naar voor-
deelstoerekening met betrekking tot besparingen die de benadeelde zelf genict
uitsluitend te laten speien binnen de rechtsverhouding tussen de benadeelde en
de schadeveroorzaker (WA-verzekeraar).

Dit alles geldt wat mij betreft overigens evenzeer voor de (aanspraak op dc) uitke-
nng of verstrekking waarvoor de regresnemer verhaal zoekt. Zoals ccrder werd
gesteld,"" ligt immers bij het in mindering brengen daärvan juist de aanlcidmg
voor het regres. Die voordeelstoerekening isbehoudensdegevallen waann sprake
is van subrogatie (en de benadeelde dus reeds om die reden zijn vordering jegens
de schadeveroorzaker verliest), noodzakelijk voor een kloppend eindresultaat; zij
gaat buiten de regresnemer om. Zulk voordeel (mede) in rekening brengen bij
de regresnemer is onzinnig. Daarmee zou immers hetzelfde worden bereikt als
wat men nu juist door het regres wil vermijden, namelijk dat de schadeveroorzaker
voor de betreffende bedragen definitief van zijn vergoedingsplicht is bevrijd.

7.4.3.5 iMMATERlfiLE SCHADE (ART. 6:106 BW)

In paragraaf 4.4 werd ingegaan op de vraag of regresnemers de schadeveroorzaker
(of diens WA-verzekeraar) ook kunnen aanspreken voor het deel van de aanspra-
kelijkheid van de schadeveroorzaker dat betrekking heeft op de immaterieie schade.
Zoals lk daarbij aangaf, is voor het inroepen van de regeis voor immateriele schade
door regresnemers die niet ook zelf daarvoor uitkering deden, wat mij betreft geen
plaats. Hoewel over de kwestie enige onduidelijkheid heerst,"" lijkt zieh in
die nchting met name voor wat betreft de wenselijkheid van die differentiatie bij
het smartengeld, een zekere consensus af te tekenen."" Als voorbeeld van een
uitkeringsinstantie die wel tevens smartengeld uitkeert geldt het Schadefonds Ge-

MI7 Paragraaf 2.4.1.

in» Zie paragraaf 7.4.1.
<<I9 Zie voor voordeelstoerekening Boh (1989a). p. 20, Bouman & Tilanus-Van Wa«cnacr (1998). p. 73;

goa/u«. art 100 (Boh), aani. 8 Voor het regret: Giltay Vein (1969), p. 234; Koste (1971), p. 127; Bloembcrgen
in NJ-noot inzake HR 12 januan 1973,At/ 1973, 177 nt. ARB (A/uMZje*<r/i/omrf»/MaA/«<); Van Room (200la),
p. 53.
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weldsmisdrij ven. De ontwikkelingen op dat gebied zijn dus mede interessant voor
het fonds. Dat geldt met name voor het al genoemde wetsvoorstel met betrekking
tot de vergoeding voor affectieschade. Hoewel het fonds, voor de goede orde,
zelf niet uitkeert namens of ten behoeve van de schadeveroorzaker of op basis
van diens aansprakelijkheid (zoals het Waarborgfonds Motorverkeer), zal het indien
het wetsvoorstel van kracht wordt, analoog aan die regeling öökzelf vergoedingen
voor affectieschade gaan uitkeren. Voor de hand ligt dan dat het Schadefonds
daarbij dan wordt gesubrogeerd in de vordering tot schadevergoeding die de bena-
deelde zonder de fondsuitkering aan de regeling had kunnen ontlenen (maar die
hij bijvoorbeeld uit angst voor represailles niet zelf geldend wilde maken, en daar-
om door het fonds werd vergoed)."'"

Een bij uitstek voor het fonds belangwekkende ontwikkeling lijkt verder het arrest
inzakc Ä/Ka/i </c W. Daarin besliste de Hoge Raad dat voor schadevergoeding
van anderen dan de primair benadeelde ook plaats is indien het oogmer£ bestond
om juist hen leed tc berokkenen door het ombrengen van de primair benadeel-
de."*' Een moeder wicr zoontjc was omgebracht door haar ex-man met het
oogmerk haar tc schaden (hetgeen, zo wordt verondersteld, jegens haar onrechtmatig
was), vorderde op die grond een vergoeding voor haar leed (zie art. 6:106 sub
a BW). De Hoge Raad oordeclde dat haar vordering «/>/ werd gehinderd door
het feit dat haar schade het gevolg was van de kwetsing van een ander. Voor het
//«materiele deel van de schade zou ook het Schadefonds Geweldsmisdrij ven, met
inachtneming van de genoemde wettelijke restricties (art. 6:106 lid 2 B W) worden
gesubrogeerd in </tce vordering tot smartengeld. Onduidelijk is nog hoe de wettelij-
ke regeling voor affectieschade (indien zij van kracht wordt) zieh zal verhouden
tot deze jurisprudentie. Naast het belang daarvan voor de benadeelde, zou dat ook
we! interessant zijn voor het fonds.""

Het arrest inzakc A/Kan rf<? If leidt tot het resultaat dat het /e« / van de moeder wel in aanmerking
komt voor een vergoeding van dc dader krachtens art. 6:106 sub a BW (en een daarop gebaseerde
regrcsvordcring van hct Schadefonds Gewcldsmisdrijven), maar niet öök haar aan het verdrict gcrcla-
tccrde vt'/vN<>#t7iAschade zoals de kosten van thcrapic. Daaraan en aan daarop gebaseerde regresvordc-
ringen van hct fonds (of van particuliere of sociale ver/ekeraars) zou in de weg staan dat bij schade
door Ictscl van een ander geen plaats is voor rcchtstrecksc aansprakelijkheid.""

1120 Overigens schijnl hcl aanial gc\ alien waann ccn beroep wordt gedaan op het fonds vergeleken met het aanul
gcvallcn waann dc mogchjkheid daartoe bcslaal met bijster groot te zijn. De regenng beoogt hienn verbetenng
te brennen door meer hckcndheid tc geven aan het fonds. TK 2000-01, 27 4000, VI. nr $4.

1121 FIR 20 Oktober 2001, , \7 2002, 216 nt JBMV rÄ l a » * • <•'>. W S * 2002. p. 77 (Engelhard).
1133 Zoals ik aangaf in hoofdstuk 4 is hel regresrecht van het fonds procedureel nogal omslachtig en wertet het fond»

daarom hoofdzakclijk met voorschotconstructies en dus niet met subrogalie.
113) Zie HR 8 april I98.V AW 1984. 717 nt. CJHB (Kan A T //«/<frn//fa//aiM/).
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7.5 Conclusie

In het voorgaande werd gezien dat niet alle regeis van het aansprakelijkhcidsrecht
die gelden voor de benadeelde zelf ook gelden voor regresnemers. In het ecrstc
deel van het hoofdstuk ging het erom in hoeverre voor het inroepen van de aanspra-
kelijkheid van de schadeveroorzaker jegens de benadeelde bij regres dezelfde regels
en maatstaven gelden als bij een vordenng van de benadeelde zelf. De wettelijkc
regresrechten berusten op het principe dat de schade uiteindelijk beh<x>rt te worden
gedragen door degene die daarvoor aansprakelijk isjegens de benadeelde. Zowcl
bij de zelfstandige regresrechten als bij subrogatie moet dus worden aangeknoopt
bij de regels van het aansprakelijkheidsrecht die gelden voor de rechtsverhouding
tussen de schadeveroorzaker en de benadeelde. Bij subrogatie volgt dat uit de
afgeleide constructie van het regresrecht: de gesubrogeerde verzekeraar verkrijgt
de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde."" In de zelfstandige
regresbepalingen wordt daartoc aangeknoopt bij de regels van burgcrlijk recht
die de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker jegens dc benadeelde behcerscn.
Voor de omvang van het regres geldt dan voorts het zogenaamde civiele plafond:
het regres is beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de schuldenaar bij het
onvergoed blijven van de schade aansprakelijk zou zijn geweest jegens de benadeel-
de. Zowel bij subrogatie als bij zelfstandig regres gelden op een drietal punten
uitzondenngen. In de eerste plaats zijn als gevolg van de Tijdelijke regeling ver-
haalsrechten bepaalde gronden voor aansprakelijkheid uitgesloten voor regresne-
mers. Die regeling Staat haaks op het principe dat de schadeveroorzaker bctaalt
en zij bemoeilijkt de uitvoering van het regres in de praktijk. Om die redenen
zou het beter zijn dat ze wordt afgeschaft. In de rweede plaats zijn als gevolg van
de verkeersjurisprudentie in het kader van art. 185 WVW de zogenaamde 50%
en 100%-regels uitgesloten van regres. (Alleen) voor de 100%-regel valt daarvoor
veel te zeggen. Die maakt voor de vraag naar aansprakelijkheid elke discussie
over de verwijtbaarheid van het schadeveroorzakende gedrag volstrekt irrelevant.
Tevens werd gezien dat voor regresnemers ook wat beperkingen gelden bij de
invulling van deelregels, zoals bij eigen schuld en bij de zogenaamde reflexwerking
op het gebied van verkeersaansprakelijkheid. Uit de genoemde constructies volgt
tevens dat, net als bij subrogatie, öök de regels en de maatstaven die bepalend
zijn voor de omvang van de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker in beginsel
onverminderd bij regres blijven gelden. Toch is er ook dan op sommige punten
goede reden voor differentiate: voor de toepasselijkheid van de regeling van voor-
deelstoerekening en smartengeld.

1124 Verdedigbaar is overigens wel dal het rechtskaraktrr van he( vorderingsrecht door de rechuovergang verandering

ondergaat, dit komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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VIII Rechtskarakter van regresvorderingen

//e/ wnge Aoo/ULvrwA: grng m w Aef 5/>on«mg.we/(/ ru&veri Aef
me />// reg/ies en Ae/ fcegi/tse/ da/ Je scAM/Jenaar. verge/e/re« we/ aV u'nnogen.vrwA-
fe///fe/Mwi7/e waar/n Ayyegen.y a*e AenaJee/Je 201/ AeMen vcrfcerr/, CTO/J voorw/f
nor/j acA/erw/7 mag goow. Ger/e« M^rJ</u/ rft' M/.v.ve///ig »w« rra/i/CMrc« f//'t' /)//

ri//i om 6// a*e aara" en/o/omva«g»«/»aaw.v/>ra-
/e </iĵ er<fw/î re/i /M55<?« 'gewone' vorrfermge«

A/aar oo/tae aart/en omva/ig \'a« A<?/ regre^rerA/, e« </e/)/iiro//7e»7 va«
<//e </aar/)//' fain on/5/aa/; ze//en Aef At'g/Vi.ve/ onrft'r </n/A-, .4/.v voor rt'grt'.v«fwer.v
Jere/Z^e necA/en ew 6ewegaVitx/e7j ge/a*e« a/.v i-oor rfe 6ewa</«'/rff re//̂  i.v r/t' .vrAuWe-
naar »>n/wer.v /ocA weer 5/ecA/er a / Gevew </e regre^recA/e« AyvoorAee/rf
0/) een 'ge6rM/eera*e' regressom, en op vergoe<//'wg van Aw
£n 00A:. £an Je ^cA«/Jenaar Ae/ 'oi/Je' ver/anng.sTeg/we /nroe/wi o//>reng/ Ae/
regret foo^ Jaarm een w//z/g//ig reweeg?

8.1 Rechtskarakter van regresvorderingen

5. /. /

In het vorige hoofdstuk werd gezien dat het leidende beginsel voor het vaststellen
van de verschuldigde regressom is, dat de schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar)
niet meer en ook niet minder verschuldigd is dan het bedrag waarvoor hij met
betrekking tot de betreffende schade aansprakelijk zou zijn geweest jegens de
benadeelde zelf. De regresnemer heeft als betalende partij alleen recht op bctaling
van het hem toekomende deel. Dat kan nooit meer zijn dan het bedrag dat de
schadeveroorzaker in diens verhouding tot de schuldeiser aangaat. In zoverre is
immers geen sprake van samenloop."" Aangenomen wordt dat de regresrechten
dan ook niet strekken tot schadevergoeding van de regresnemer: de schadeveroorza-
ker betaalt het bedrag dat hij eigenlijk zelf aan de benadeelde verschuldigd was,
niet ter vergoeding van de regresnemer.

Zie daarover paragiaaf 4.8.3.
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Voor de zelfstandige regresrechten vindt die gedachte steun in het arrest
ze)tm'«g.v/>anfc/ScAd«forger."''' De Rijksverzekeringsbank had op basis van de
oude Ongevallenwet 1921 uitkeringen verstrekt aan de benadeelde en vorderde
onder verwijzing naar de regresregeling van die wet (art. 95 Ongevallenwet) ver-
goeding van Schönberger van de daarmee gepaard gaande kosten, nader op te
makcn bij Staat. De Hoge Raad zag in deze regeling echter geen grond voor een
schadestaatprocedure. Het recht van de Bank was geen recht op schadevergoeding;
het was een zelfstandig recht, van geheel eigen aard. Hoewel dit laatste bij subroga-
tic uiteraard anders is, strekt het regres ook dan niet tot schadevergoeding. De
gesubrogecrde verzekeraar wordt door rechtsovergang rechthebbende van een recht
op schadevergoeding, dat voorafgaand aan het moment van subrogatie toebehoorde
aan de benadeelde. De consequentie daarvan is dat de aard en inhoud van zijn
recht wordt bepaald door de aard en inhoud van het recht op schadevergoeding
van de benadeelde. Maar de strekking van dat recht is ook dan niet dat de gesubro-
gecrde zclf wordt teruggebracht in de toestand waarin hij zonder het schadevoorval
zou hebben verkeerd. De subrogatie roept geen nieuwe verbintenis tot schadever-
goeding in het leven.

Dc onderhavige regresrechten hebben geen vergoedend karakter, en zijn dan ook
niet, op hun beurt, ondcrworpen zijn aan de regeis van afdeling 6.1.10 BW.""
Dat is, naar nog zal worden gezien, onder meer van belang voor de vraag of regres-
nemers eigen schuld kan worden tegengeworpen en of ze recht hebben op vergoe-
ding van hun buitengerechtelijke kosten. Rechtstreekse toepasselijkheid van afdeling
6.1.10 BW is in elk geval gelet op de aard en strekking van het regresrecht - ook
bij subrogatie - uitgesloten.

Uiteraard neemt dal niet weg, dat nieuwe gebcurtenisscn in dc rechtsverhouding tusscn schadeveroorzaker
en regresnemcr, al dan niet naar aanlciding van het regres, wel tot het ontstaan van een verbintenis
tot schadevergoeding zouden kunnen leiden. Daarvan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als een
van beide de ander in het kader van de procedure met apert onredelijke discussies en onkosten be-
last,"" of er niet tijdig wordt betaald en dat tot schade leidt (renteschade, buitengercchtelijkc kosten,
zie hiema).

5. A 2 Gmi sc/ia<fe vere«/

Maar niet alleen wordt aangenomen dat de regresrechten niet strekken tot vergoe-
ding, zelfs is niet vereist dat de regresnemer van de uitkeringen of verstrekkingen
waarvoor hij verhaal zoekt zelf nadeel ondervindt (in de zin van een definitief
vermogensverlies). Een schadekarakter zou op zieh inderdaad niet passen bij de

ti:o HR 8 december 1938. ,V7 I9J9. 545 nt EMM (Äi/fcjirfrae/ifigifcflrtJt/SrAd/ifttfrg«-), Van Ixeuwen & Bouma
(1W3). p 234. Van Hoom & Slorm (1W5). nt 17; Van Boom (2000a). p. 58 en 72.

1137 Weliswaar is nicl nodig dat dc wclsbcpalmg die lot schadevergoeding verplichl de term schadevergoeding of
schade nocmt, maar dc inhoud moot wel van die strekking zijn: PC 6. p 331, 7«tM <t CommwiKiar. DevenW
1998. p. 1638 (Oostcrveen). De rcgels van die afdeling lenen zieh overigens wel voor ana/og* loepassing

lt:s Kremer (1994). p. 62 en (1996), p. 94.
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//oo/ds/uJt «

ratio van het regres: dat strckt allcen ertoe de schadeveroorzaker alsnog te laten
betalen voor het hem toekomende deel (de volle schade). Het zou ook op praktische
bezwaren stuiten: allerlei moeilijke actuanele discussies en discussies over de
efficiency van de interne bednjfsvoenng.""'' Mij dunkt is nog wel nodig dat
voldoende aannemelijk is dat de betreffende uitkenngen ook daadwerkelijk aan
de benadeelde zullen worden verstrekt. Indien daarover onzekerheid bestaat dient
van de regresnemer een (voorlopig) toekenningsbesluit te kunnen worden gevraagd
(of slechts een voorwaardelijke toewijzing van de vordenng te volgen). Het is
de vraag of dat ook geldend recht is; de Hoge Raad lijkt in een aantal uitspraken
in dit verband - terecht ovengens - nogal terughoudend. Ze kunnen vanwege het
nogal feitelijke karakter ervan het beste afzonderlijk worden weergegeven, met
een kort commentaar.
De eerste uitspraak van de Hoge Raad in deze richting, het arrest £ery/e /?oWf/t/a/«-
scAe/Kisser, speelt zieh nog af onder het oude regime van de Ongcvallenwet.'"°
Risicodrager De Eerste Rotterdamsche vorderde de contante waarde a 26 401,58
gulden pensioenen die zij krachtens de Ongevallenwet aan nabestaanden moest
verstrekken. Op het bedrag konden echter aanspraken in mindering worden ge-
bracht, die de naasten tevens toekwamen krachtens de (eveneens vervallen) Algeme-
ne Weduwen- en Wezenwet. Feitelijk had De Eerste Rotterdamsche dus voor een
aanmerkelijk lager bedrag uitgekeerd dan waarvoor ze krachtens de wet tot uitke-
ring was gehouden. Het hof zag hierin geen beletsel om de vordering toch volledig
toe te wijzen. In cassatie bleef dat oordeel overeind. Ondanks het kritische commen-
taar waarmee het arrest in de literatuur werd ontvangen,"" komt die uitspraak
niet als onredelijk voor. De precieze herkomst van de financiering of samenstelling
van het uitkeringsbedrag dient, zo lees ik het, buiten het oordeel van de civiele
rechter in de regreszaak te blijven. Een vergelijkbare situatie deed zieh voor in
de zaak /?/5/co6an^S/aa/, uit 1970. De (toenmalige) bedrijfsvereniging zocht regres
ingevolge de Ziektewet, maar kreeg tegengeworpen een overeenkomst te hebben
gesloten met de werkgever van de benadeelde, waarbij de werkgever de financiälc
last van de uitkenngen ovemam. Voor uitkenngen aan de benadeelde die feitelijk
voor rekening kwamen van de werkgever zou de bedrijfsvereniging geen regresrecht
toekomen ingevolge de Ziektewet. De Hoge Raad besliste echter dat het regresrecht
van de Ziektewet gold voor alle 'krachtens de wet gemaaktc kosten'. Daarvoor
was alleen nodig dat de bedrijfsvereniging krachtens die wet gehouden was tot
het verstrekken van de uitkenngen. Dat de bednjfsvereniging de betreffende bedra-
gen door de overeenkomst op derden kon afwentelen deed - terecht dunkt me -
niet ter zake."" In deze zin besliste de raad opnieuw inzakc Pe/ers/Zta//7//yv£T-

- De Bedrijfsvereniging Overheidsdiensten zocht regres voor ziekengeld

• 129 Van Boom (2000a), p. 57.
II» HR 23 juni 1961. W 1961. 397 (£e/tte
H3I Kritisch daarover is Van der Veen (1961), p. 931, in het
" « HR 3 april 1970, AC/ 1970, 379 nt. GJS
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dat door haar aan een militair was verstrekt. Feitelijk werden die uitkenngen gef.
nancierd door de Staat; de bedrijfsvereniging was alleen belast met de uitvoennj.
Ook dat was geen beletsel voor het toewijzen van haar vordenng ingevolge ar
8 WAMIL (waann de regresbepalingen van ZW en WAO van overeenkomstig.
toepassing worden verklaard). Noch voor het regresrecht van art. 52a ZW noc,
voor art. 90 WAO was volgens de Hoge Raad vereist dat de uitkenngen ook feite
lijk door de bedrijfsvereniging waren gefinancierd. Van 'krachtens de wet gemaakt-
kosten' is ook sprake bij kosten die slechts door de bedrijfsvereniging zijn verstrek
maar feitelijk niet voor haar rekening kwamen.""
De vraag of voor regres sprake moet zijn van .vc/ia<fe bij het uitkerende lichaan
is nadrukkelijker aan de orde in het arrest inzake /l///ance/Sfaa/, dat betrekkinj
heeft opde Verhaalswetongevallenambtenaren (VOA).'"* Deoverheidsinstanti(
kreeg daar tegengeworpen dat haar regresrecht niet gold voor kosten die net z<
goed zouden moeten worden gemaakt als het schadevoorval niet zou hebben plaats-
gevonden (en dus geen echt nadeel opleverden). In lijn met de eerdergenoemde
arresten verwierp de Hoge Raad die Stelling, en beslisteuitdrukkelijk dat de VOA
slechts vraagt dat voorzienmgen in de zin van die wet verschuldigd waren. Dal
vereist zou zijn dat ten belope van de kosten van geneeskundige verstrekkingen
feitelijk uitkenngen waren^edaan.Qf^oikP.VVA^.Yi}r^l^rvcWR«m},i7hta^leei'

vond volgens de raad geen steun in de wet. Het ligt voor de hand dit ook te laten
gelden voor het regres ingevolge de Ziektewet en de WAO.
Een enigszins verwante kwestie was aan de orde in het arrest inzake Zwo/scAe
^/gewim/e/S/aa/."" In het cassatiemiddel, zoals de Hoge Raad het leest, was
gcsteld dat het regresrecht van art. 2 lid 2 VOA bij arbeidsongeschiktheid mede
beperkt wordt door de mate waarin de betrokken ambtenaar in Staat was passende
arbeid te verrichten. Dit zou betekenen dat als de Staat, zoals in cassatie vaststond,
had uitgekeerd op basis van volledige arbeidsongeschiktheid terwijl de ambtenaar
cigenlijk gedeeltelijk in Staat was geweest om passende arbeid te verrichten, voor
dat deel geen regres mogelijk zou zijn. De gedaagde benep zieh voor die Stelling
op de bewoordingen van art. 2 lid 2 VOA, dat geldt voor de 'krachtens de betref-
fende rechtspositieregelingen over</e/K?no</e van rf/ege/ie/e o/"g«fee/te///fe verA/n-
rfen/ig verschuldigde bezoldiging'. Maar de Hoge Raad verwierp dat, voor het
regresrecht van de VOA is slechts nodig dat uit hoofde van de rechtspositie is
betaald. Dat zou volgens de raad niet alleen de toepassing van de VOA in de
praktijk eenvoudig houden. maar spoort ook met de strekking van de VOA, te
weten: 'opheffing van door de overheid geleden financieel nadeel zoals hier is
ontstaan doordat de bezoldiging en de daarmee verband houdende uitkenngen
in feite zijn betaald zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover stond'."*

1133 HR 18 |um 1982. AU 1983. .169

UM HR 2 april 1976. NJ 1976. 5J2 nl. ARB (.tf/uutn
II» HR 9 december 198.1. ,Y/ 1984. 708 <*.»/*•** .4/gtmtciieStert).
UM HR 9 dcwwber «983, i V 1984, 708
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Hocwel de raad met dit laatste waarschijnlijk niet meei heeft willen zeggen dan
dat de VOA mede om financiele redenen is ingevoerd (betere verhaalsmogelijkhe-
den dan voorheen bij cessie), deed het geciteerde toch weer even twijfel njzen
over de in /l/V/a/jcr/S/aar gekozen lijn. Körte tijd later, in 1985 bevestigde de 1 logo
Raad echter zijn eerdere standpunt dat voor het regres ingevolge de VOA geen
feitelijke schade of nadeel is vereist, nu met betrekking tot reeds opgcbouwd pensi-
oen."" Ook bij andere op de herkomst van de middelen waaruit de uitkering
werd gefinancierd gebaseerde verweren lijkt de Hoge Raad overigens terughoudend.

De Ziekcnfondsraad moest het salaris doorbctalcn toen cen van haar eigen ambtenaren als gevolg
van cen verkeersongeval arbcidsongcschikt was gerankt cn /oclu op gmnJ van de VOA regres op
hcl Waarborgfonds Motorvcrkecr. Het fonds stcldc dat de gevorderde bedrugen door do ruud werden
betaald uit werkgevers- en wcrknemcrsprcmics, cn dus met uit de openbarc middclcn, cn dut de bena-
deeldc daardoor nict kon worden bcschouwd ambtenaar tc zijn in de /in van art. I VOA. lie Hoge
Raad gaat uit van de meest eenvoudige (cn extensieve) uitlcg: bcslisscnd is nict de herkomst van de
middclcn, maar de hoedanigheid van de beheerder: indicn de gcldmiddclcn onder beheer staan van
een (al dan met /.elfstandig) deel van de ovcrhcid is sprakc van openbarc gcldmiddclcn, ongeachl
hoe ze worden gefinancierd.'"* . . , »

8.2 Bruto-netto kwestie . . . . . ,

&2 / 7/i/eü/iwg . ' ;.';

De keerzijde van de medaille is dat het regresrecht zieh wie/ noodzakelijk mede
uitstrekt over het (eventuele) nadeel dat regresnemers zelf ondervinden van de
uitkering waarvoor ze recht hebben op verhaal."" Dat is met name van betekenis
voor regresnemers die over de uitkering van de benadeelde loonbelasting en sociale
premies verschuldigd zijn, zoals doorbetaald loon, WAO-uitkeringen en ambtcnarcn-
en overlijdenspensioenen. Hebben de verstrekkers daarvan (veelal werkgevers,
het UWV, en het ABP) dan recht op regres op bruto basis, dat is de uitkering
met daarover betaalde loonbelasting en de verschuldigde sociale premies, of op
netto basis? De belangen van de regresnemer zijn duidelijk:"*" de uitkenngen
die ze aan de benadeelde doen worden bruto afgeboekt. Daar staat tegenover dat
het bedrag dat de benadeelde bij het ontbreken van de sociale verzekering zelf
als schadevergoeding zou hebben ontvangen lang niet altijd belastbaar is. De scha-

M37 HR 15 februari 1985, W 1986, 687 m. FHJM (S<ad Äo«en/am//*Ä/'). ' .w >
in« HR 3 november 1989, At/ 1990. 402 nt. JBMV (ac*en/onrfjrood/»fa<irfco^ö/irfj Wo/orve/ie«^). Overigens

is omstreden in hoeverre de Ziekenfondsraad als zodanig kan worden aangemerkl, zie daarover Vcegcra' NJ-noot
bij het arrest.

1139 In die zin ook, maar dan voor de buitengerechtelijke kosten, HR 18 februari 1994, A7 1995, 607 nt. CJHB
(ßurernj Afo/om/migierreteroarj/^ÄP):' Nu de kosten van de uitkenngen (...) kunnen worden verhaald zonder

••-"• dat vereist is dat het verhalend lichaam schade of nadeel heen geleden, brengt daartegenover de rcdclijkheid
niet mee dat het verhaalsrecht zou behoren te worden uilgebreid tot de (...) buitengerechtelijke kosten.'

• 140 Een aardig overzicht van de argumenicn biedt.metenige voorzichtigheid, ook lezing van HR 25 februari 1994,
_•• £ Aü 1995. 608 nt. CJHB (5«u<^e^o/ i f ) .
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regrMvorYfer//ige/i

deveroorzaker (WA-verzekeraar) zou dan meer verschuldigd zijn dan hij zondr
tussenkomst van de regresnemer aan de benadeelde zelf verschuldigd zou zij
geweest (het civiele plafond). Deze kwestie is - met uitzondering van het ANW
regres - het struikelblok geweest om te komen tot afspraken tot collectivenng va
rcgresvorderingen."*' Ook de laatste jaren is zij nog veelvuldig onderwerp vai
geschil."*'
Wei hebben sociale verzekeraars en verreweg het grootste deel van de WA-verzeke
raars (vertegenwoordigd door het Verbond van Verzekeraars) afspraken gemaak
die nieuwe geschillen moeten vermijden. De eerste regeling in die richting wa
het oude TICA-Convenant, dat betrekking had op het regres van de Ziektewet
Na de privatisering van die wet is het beeindigd en zijn voor het regres van a//<
arbcidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WAZ, WAJONG) afspraken van du
strekking neergelegd in het al genoemde Convena«/ Fer/jaa/^recA/. Afgesproker
is dat dc bruto-uitkenng wordt betaald onder aftrek van een forfaitaire korting."*
Volgcns het C'onvenant wordt niet geprocedeerd en verbinden partijen zieh orr
jegens elkaar zelfs in het geheel geen beroep te doen op rechterlijke uitsprakeri
over 'het civiele plafond, waaronder begrepen de bruto-netto problematiek'. Dai
neemt intusscn met weg, dat de partijen bij het Convenant het ondanks de gemaakte
afspraken uitdrukkeljik over de. k west ifvoncmsjjlj vv-rn Jinjwx'Juiit-nxitwerking

van dit Convenant (en de afkoopsom van de ANW) blijft zij nog een bron van
discussie.""

De navolgende bespreking zal primair gericht zijn op de zelfstandige regresrechten
van sociale verzekeraars, werkgevers, de Staat en het ABP. In paragraaf 8.2.4
zal ook de positie van de particuliere verzekeraar erbij worden betrokken, met
betrekking tot schadeuitkeringen waarover loonbelasting verschuldigd is. De vraag
is dan, of die voor het bruto-deel van de uitkering in de rechten van de benadeelde
kan worden gesubrogeerd."''* Voor de zelfstandige regresrechten ligt de zaak
in die zin wat gecompliceerder dan bij subrogatie, dat eerst moet worden nagegaan
of de afgedragen loonbelasting en sociale premies 'überhaupt' onder de kosten
vallen. waarvoor deze regresrechten recht geven op verhaal.

1141 Zie o a. &We»*rgo«/ ing. art. 108 (Bolt), aanl. 68, Hartlicf & Van Maanen (1994), p. 76; Beekman (1995),
p. 1230; Sinninghe Damste (1999). p. 68.

114: Zieoa. llof Amsterdam Unovember 1996, ro/nr 760/S8(B«/n//rv<vr»iijji>tg/,4f3fo»i) (niet gepubliccerd): Rb.
Groningen 7 augustus 1998, maLmr 222768'HA 7.A 96-910 (niet gepubheeerd).

114.1 Voor regresvorderingen die hctrckking hebben op schadcvoonallen die op of na I januari 2001 en voor I januan
2004 plaatsvondcn geldt een korting van 22%. liel Convenant loop! af op 31 december 2003 en zal dan zecr
«Murschijnlijk, JMJ het wcllicht nKt een herzicn kortingsperccntagc. worden voortgezet. Voor regresvorderingen
met een ongcvalsdatum voor I januan 2001 geldt. dal als ze voor die datum zijn ingediend. nog het WAO
convenant uit 1998 (dat net als het TICA-Convenant een korting inhield van 24%).

1144 Zie Hoi' Amsterdam 14 november 1996. ro/nr 760/88 (niet gepubheeerd); Rb. Groningen 7 augustus 1998,
JMUbnr 222768'HA / A 9G-9I0 (met gepubheeerd).

I 1*S Mils diens vordenng nict al afstuit op net sommenkarakter van de vcrzekenng, dai is voor verzekermgen waarbq
het nsico van de kosten van loondoorbetaling \crzekcrd is zoals gc2egd omstreden, zie paragraaf 4.6 5
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5.2.2 Ärufo o//ie//o

Moeten onder de kosten waarvoor de zelfstandige regresrechten recht gevcn op
verhaal naast het bedrag van de uitkenng, ook de ingehouden loonbelasting en
premies voor sociale voorzieningen worden verstaan? Alleen in de Verhaalswet
ongevallen ambtenaren (VOA) wordt dat uitdrukkelijk bepaald."'"' Art. 2 lid
2 VOA geldt voor 'de bezoldiging of beloning en hiermee verband houdende
uitkenngen, met inbegrip van loonbelasting en van de premie voor sociale voorzie-
ningen'. Onder 'de hiermee verband houdende uitkeringen' worden volgens de
Memone van Toelichting onder meer verstaan de kinderbijslag en de vakantieuitke-
ring (maar 'uiteraard niet de premie ingevolge de premiespaarregeling"). Onder
'de premie voor sociale voorzieningen' valt öök de door het lichaam verschuldigde
pensioenbijdrage.' '*'
Maar de betreffende bedragen - de afgedragen loonbelasting, sociale premies en
pensioenpremie - kunnen niet ten vo//<? worden verhaald. In het arrest .S/itvA/Ge-
meewte Oos/er/to/rekent de Hoge Raad tot deze kostenposten slcchts het deel,
dat ten laste van de betrokken ambtenaar komt."** De Hogc Raad verwerpt
de benadering waarbij men de vraag of de betrokken kostenposten voor rcgrcs
vatbaar zijn afhankelijk stelt van de vraag in hoeverre de verplichting tot bclasting-
respectievelijk de premieafdracht voor de benadeelde schade oplevert (en die schade
door het uitkeringsorgaan werd weggenomen). Dat zou tot 'emstige complicaties'
leiden, terwijl het volgens de raad aannemelijker is dat de wetgever het regresrecht
in dit opzicht eenvoudig heeft willen houden."'"
Aangenomen moet worden, dunkt me, dat ook de zelfstandige regresrechten van
sociale verzekeraars en particuliere werkgevers zieh uitstrekken over de (over dc
betreffende uitkenng afgedragen) loonbelasting en sociale premies. 'Harde' uitspra-
ken daarover ontbreken, we moeten het doen met indicaties in de wordingsgeschie-
denis van de betrokken regresbepalingen en de rechtspraak. Zo voorzag het eerder-
genoemde, vervallen (en nooit gepubliceerde) concept-wetsvoorstel dat een regres-
recht moest introduceren voor de volksverzekeringen, naar verluidt in ecn apart
vorderingsrecht voor de over de uitkenng betaalde inkomensbelasting en sociale
premies. Voor de (körte tijd later ingevoerde) regresbepaling van de Algemene
nabestaandenwet werd afgezien van een expliciete regeling, maar wordt een voor-
zichtige voorkeur aan de dag gelegd voor brutoregres.'"" Dat is ook het bccld

U4« Wellicht hangt dat samen met de (inanciile motieven die aan de invoering van de wet ten grondilag hebben
gelegen.

I !« Dat zijn de bewoordingen van de minister, TK 1964-65, 7812, nr. 3 (MvT), p. 4 (linkerkolom).
M4I HR S december 1969. AU 1970, 140 (Genwoi/? Äieei/OwierAo/). De raad laat hetzelfde nog gelden voor de

pensioenbijdrage.
H49 Vgl. HR I februari 1974, AV 1974, 391 (Äe<jn//>ve/-eniging/Ki«<-Aer).
"Jo Zie TK 1994-95, 24 169, B, p. 6 en nr. 3 (MvT), p. 26: Dit (de VOA-junjprudentie van de Hoge Raad in

het kader van het civiele plafond, EE) maakt dat het maximaal verhaalbarc bedrag afgezet moet worden legen
het civiele plafond.'
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voor het werkgeversregres. In een (eveneens vervallen) conceptregeling voor an.
6:107 BW werd aanvankelijk in een regresbepaling voorzien voor door werkgeveis
doorbctaald loon (vergelijkbaar met art. 6:107a BW), waartoe uitdrukkelijk öök
de ingehouden belasting en premies werden gerekend. Die is mede vanwege de
voorstellen tot afschaffing van het regres komen te vervallen."" Ook de wor-
dingsgeschiedenis van het werkgeversregres, art. 6:107a BW, biedt daarvoor aan-
knopingspunten. Niet alleen is voor de omvang van het regresrecht van art. 6:107a
BW uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij de regresbepaling van de Ziektewet (waar-
voor zij immers als het ware in de plaats is gekomen). Ook merkte de staatssecreta-
ris desgevraagd daarover op dat de civiel-plafond junsprudentie van de Hoge Raad
in het kader van de VOA, ook hier beperkingen oplegt. Om die reden zou sprakc
zijn van een netto regres. Dat veronderstelt dat het regresrecht zieh /// (Vgiw.se/
(dus behoudens de restneties in het kader van het civiele plafond) ook uitstreki
over de door de werkgever afgedragen loonbelasting."" Ik ga ervan uit dai
hetzelfde gcldt voor (het werknemersdeel van) de sociale premies."'' Sociale
premies zijn volgens de Hoge Raad echter uitsluitend verhaalbaar voorzover ze
betrekking hebben op de sociale verzekering in het kader waarvan ook de betreffen-
de uitkenng werd verstrekt."*''

5.2.5 Zfru/o o/nef/o c/v/e/ /7/a/o/ja*

De zelfstandige regresrechten bieden kortom naast de uitkenng zelf in beginsel
66k verhaal voor de verschuldigde loonbelasting en sociale premies, maar de
aanspraak daarop blijft net als het regres voor de (netto) uitkering zelf beperkt
tot het civiele plafond. De discussie spitst zieh dan ook toe op de vraag, of ook
de door de schadeveroorzaker in de (fictieve) civiel-plafond situatie verschuldigde
schadevergoeding op netto of bruto basis moet worden uitgekeerd. Zou de schade-
veroorzaker (of WA-verzekeraar) het belastingdeelookaandebenadeeldehebben
moeten vergoeden indien die zelf schadevergoeding zou hebben gevorderd en de
schadevergoeding belastbaar zou zijn geweest? Indien dat aannemelijk is, dan is
ook het ten behoeve van de benadeelde afgedragen deel van de loonbelasting en
de sociale premies over de uitkenng, verhaalbaar."" Daar beginnen de moeilijk-
heden, want het als schadevergoeding ontvangen bedrag, gesteld dat de benadeelde

1131 Mv. 6, p. 1280. 1288 cn 1307: daarover &-W«¥igo«/ i i tg . an. 107 (Boll), aanl. 49.
1131 TK 1994-95. 24 326. B. p. I en zie de anikelsgewijze toelichting: TK I994-9S. 24 326. nr. 3 (MvT), p 48.

in gclijKe /in TK 1994-9$, 24 326. nr. 7. p. 7; zie voorts Hanlief & Van Maancn (1996). p. 127 en Van Boom
(2000a), p. 41

115.» Bij de werkgever rust immers tevens het risico dat de door dienstverband verschuldigde premies (ZW. WAO.
WW) worden afgedragen. niet bij de werknemer (lenzij die beter had moeten weten). aldus HR 3 november
1989. ,\7 1990. 699 nl JBMV (/Vr**r*/&*otoit).

1134 Zie HR I februan 1974, ,Y/ 1974. 391 (£A/n(/stwni;giiij;<rus<*rr)
1133 DM steh de Hoge Raad vwx weduwe- en wczenuitkenngen van de (thans) Snchnng Pensioenfonds ABP voorop

inzake HR 13 december 1985. AU 1986. 246 m. G Hfi/VW«*). r.o. 3.3.
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zelf het aansprakelijkheidsrecht zou hebbcn ingerocpcn. is slcchts onder bcpaalde
omstandigheden belastbaar.'"*
Voor heffing van mkomstenbelastmg over schadevergocding is met name van
belang of de schadevergoeding dient ter vervanging van te derven inkomstcn dan
wel ter schadeloosstelling voor de verminderde arbeidskracht als zodanig, los van
het inkomen. Rensema en Van Dort verklaren dit, door crop tc wijzen dat dc
invaliditeit het dan onmogelijk heeft gemaakt om uit het eigen bcroep inkomstcn
te blijven verwerven en een aanslag voor inkomstenbelasting daarom niet op zijn
plaats i s . " " Daamaast zal veel afhangen van het tijdehjke of blijvende karakter
van de schade, en de vorm waarin de vordenng wordt gegoten. Zou de benadeelde
gekozen hebben voor een som ineens, zoals in de letselschadepraktijk gebruikclijk
is,"" dan is het meest waarschijnlijk dat hij over de schadevergoeding geen
loonbelasting en sociale premies verschuldigd zou zijn. Hamer concludeert uit
haar analyse van de fiscale rechtspraak in dit verband echter dat de invaliditeit
in deze gevallen zodanig is, dat het voor het ongeval uitgeoefende bcroep of bedrijf
met meer op dezelfde wijze kan worden uitgeoefend (en dus veelal sprakc is van
blijvende invaliditeit)."^ In de meeste gevallen lijkt daarvan geen sprakc. Zou
de schadevergoeding belastbaar zijn geweest, dan zou daarmee, naar moet worden
aangenomen, a priori rekening zijn gehouden bij het bepalen van de omvang van
de schadevergoeding. Ook daarvoor zou de schadeveroorzaker kortom schadever-
goeding verschuldigd zijn. Afhankelijk van de concrete omstandigheden van het
geval zou het civiele plafond dus, als men het precics zou willen doen, soms mclu-
sief, maar meestal exclusief een toeslag loonbelasting worden berekend.
De Hoge Raad hecht voor het regres ingevolge de VOA echter sterker aan de
eenvoud en hanteerbaarheid: de toepassing van het regres moet zo eenvoudig
mogelijk worden gehouden.'""' In het bekende arrest /1#/Wm£ uit 1985 oordeelt
de raad met die woorden dat bij de berekening van het civiele plafond moet worden
uitgegaan van de 'in de regel' gevolgde wijze van schadeafwikkeling voor de
benadeelde, ongeacht hoe de uitkenngen waarvoor het regres plaatsvindt zijn
verstrekt. Zo wordt de toepassing van de VOA zo eenvoudig mogelijk gehouden
en dus beter hanteerbaar.'""' De zaak betreft een regresvordering van de (thans)
Stichting Pensioenfonds ABP. Ambtenaar Beun is omgekomen bij een verkeers-
ongeval, waaraan Wink rechtens schuld had. Krachtens de rechtspositionele regeling

1156 Zie voor een uitvoenge bespreking Van Don & Rensema (2002), p. 89 e.v.
1157 Rensema & Van Don (2002). p. 103.
"51 &A<ufcvergoe</i;ig. an. 107 (Boll), aam. 41. Zie echter o.a. Hof Den Bojen 24 december 1974, W 1977, 214

(Oerfci/VfiC), waar de benadeelde er de voorkeur aan gaf betaling van een maandelijks bedrag all »martengeld
le onrvangen. Dat is ook bij overlijdensschade de meest gebruikelijke vorm van afrekening, zie aw. , an 108
(Bolt), aant SI.

"59 Hamer (1989), p. 633.
• 160 HR 13 december 1985, A7 1986. 246 nt. G (/•Ä/VH'mA); HR 27 november 1987, AU 1989. 48 nl. CJHB

•161 HR 13 december 1985, W 1986, 246 (/<£/>/(f<#ut), r.o. 3.3.
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die op dat moment gold voor Beun, waren door het ABP aan weduwe en zoon
Bcun periodieke nabestaandenuitkeringen verstrekt. ABP had daarbij echter aanmer-
kelijk meer uitgekeerd dan het bedrag van de schadevergoeding waarop de weduve
en zoon krachtens art. 1406 BW oud, thans art. 6:108 BW, aanspraak zoudcn
hebben gemaakt. Maar volgens het ABP lag het werkelijke civiele plafond hoger,
omdat de weduwe en de zoon schadevergoeding in de vorm van periodieke bedn-
gen hadden kunnen vorderen, en die aan de heffing van loonbelasting zou zin
ondcrworpen. De Hoge Raad stelt dat het hof dat verweer terecht heefl verworpea.
Omwille van de eenvoud moet worden uitgegaan van wat in de regel zou zijn
gevorderd en dat is, zo stelt de raad het, een bedrag ineens. In de regel zou dit
niet zijn belast. Aangezien een som schadevergoeding ineens pleegt te worden
aangcmerkt als een vergoeding voor de verloren gegane arbeidskracht, niet zozeer
het inkomen zelf, wordt deze veelal niet is onderworpen aan heffing van loonbelas-
ting en socialc premies."" De facto komt 's raads oordeel dan ook neer op
een netto civiel plafond.

Tot een vergclijkbaar oordeel komt de Hoge Raad tweejaar later inzake S/aai/
P/er.v,'"'' opnieuw in het kadcr van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren,
maar nu voor uitkeringen die verstrekt zijn bij blijvende arbeidsongeschiktheid
De u/fJtawpg«? naanoor regnrs worcft gezocht zijn penodiek aan de betrokken
ambtenaar verstrekt. Volgens de Staat zou het berekenen van het civiele plafond
op brutobasis dan op zieh wel voor de hand liggen indien ook de schadevergoeding
in de civiel-plafond situatie me/ - zoals in het arrest uit 1985 het geval was - als
een som ineens zou zijn uitgekeerd. Periodieke uitkeringen die dienen als vergoe-
ding van de inkomensschade plegen immers te worden belast. Maar volgens de
raad prevaleert ook hier een zo eenvoudig mogelijke toepassing van het regres.
Ook bij blijvend letsel is in de regel sprake van een som ineens. De raad gaat
er daarbij vanuit dat dc schadevergoeding ineens (/M/M/? SMWIS) 'in de regel' wordt
aangcmerkt als een vergoeding voor de verloren arbeidskracht (en dus niet als
inkomensvervangende vergoeding), en daarom onbelast zijn.'"* Ook hier moet
daarom worden uitgegaan van een netto vergoeding."*' De Hoge Raad kiest
voor een pragmatische benadering: als de benadeelde door het ongeval (geheel
of gedeeltelijk) />///ve/i</ arbeidsongeschikt is geraakt, wordt in de rechtspraak

11*: Heck man (1995). p 1232 noemt hcl argument van ccn zo eenvoudig mogelijke regeling le begrijpen. maar
stell dat het resultaat (netto-regres) ingaat legen de bedoeling van de wetgever (art. 2 VOA geeft immen recht
op het hrutohciirag)

ll*J HR 27 november 1987. At/ 1989, 48 nt CJHB (»ool/Plfn) .
l IM Hamcr (1989). p. 633 gaat mijns lancns hieraan voortxj met haar knnek dat de Hoge Raad miskent dat schadevs-

gocding bij hi ij vend letscl soms wel wordt belast De raad bcslist nujuist dat mike uitzonderlijkc ge»alien
niet maatgevend ?ijn Met gaat crom wat 'in de regel' gebeurt Wel deel ik haar interpcetatie dat het arrcs« uit
1989 de mogclijkheid opcnlaat dat het civiele plafond by hjdelijk lelsel wel op bruto-basa mo« worden berekend

M65 HR 27 november 1987. ,Y/ 1989. 48 nt CJHB (Stau/Arn). Kritisch daarover Beekman (1995). p. 1232
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vrijwel steeds aangenomen dat daarvan sprake is.'"* Het is dan het meest een-
voudig om dan voor a//f gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid. ongcacht
de vorm waann de uitkenng is gegoten. uit te gaan van een «cr/o civiel plafond.
Kortom: of dat in het concrete geval anders zou zijn geweest doet niet ter zake;
het brutodeel is niet verhaalbaar.
's Raads argumentatie inzake S/aa//P/t>rs liet nog enige ruimte bestaan voor de
mogelijkheid van een andersluidend oordel bij het regres voor uitkenngen vvcgens
tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In het arrest Staa//Ster/>0//.vgeeft de Möge Raad
hierover meer duidelijkheid."*' De betrokken WA-verzekeraar had daartegen
in Stelling gebracht dat het in essentie ging om een verlies aan arbeidskracht en
dat die onbelast is. Tussen de benadeelde en de schadeveroorzaker zelf bestaat
nu eenmaal geen dienstbetrekking die als bron zou kunnen dienen voor een bruto
vergoeding. Het regres op netto basis zou de toepassing van de VOA rclatief een-
voudig houden. Ten slotte wees de WA-verzekeraar erop dat wat eerst tijdelijke
arbeidsongeschiktheid lijkt later blijvend kan blijken te zijn. A-Ci Hartkamp stelt
op basis van een besprekmg van relevante fiscale rechtspraak dat van een duidclijke
en consistente lijn geen sprake is. Soms wordt het als schadevcrgoeding ontvangen
bedrag belast, dan weer niet. Dit brengt hem tot de conclusie dat het beter ware
's raads eerdere jurisprudentie ook hier te laten gelden. Hij wordt hierin gevolgd
door de Hoge Raad. Van Dort en Rensema stellen dat dit oordeel begrijpelijk was
in het licht van de uiteenlopende fiscale rechtspraak op dat moment, maar wijzen
erop dat die rechtspraak inmiddels een ander beeld laat zien: uit de fiscale recht-
spraak maken ze op dat het bedrag dat bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt
ontvangen in het algemeen met een heffing voor de inkomensbelasting is be-
last."** Volgens hen is niet uitgesloten dat dit de Hoge Raad in de nabije toe-
komst ertoe zal brengen in zulke gevallen wel regres op bruto basis toe te staan.

Hoewel de regel van de Hoge Raad betrekking heeft op het regres in het kader
van de Verhaalswet ongevallen amtenaren, wordt aangenomen dat voor andere
zelfstandige regresbepalingen (met name het regresrecht van de sociale vcrzeke-
ringswetten) hetzelfde heeft te gelden."" Ook daar zou dus voor het vaststellen
van het civiele plafond van het nettobedrag moeten worden uitgegaan. Bij de
invoering van het werkgeversregres (art. 6:107a BW) werd daarbij aansluiting
gezocht, en, ervan uitgaande dat een vergoeding ineens niet wordt belast, een netto
regresrecht voorgestaan."™ De kwestie is echter omstreden, hetgeen mede is

1 IM Hamer (1989). p. 633. In 2001 besliste de Hoge Raad in dezelfde zin (schadevergoeding is bij blijvende arbeidson-
geschiktheid onbelast, tenzij sprake is van bijzondcre omstandigheden), zie daarover uitvocrig Rensema & Van
Dort (2002), p. 98.

H67 HR 25 februan 1994, AL/ 1995. 608 nt. CJHB (.SVaiM/S/CTpo/u).
H6» Van Don & Rensema (2002), p. 45.
H69 Van Boom & Storm (1995), p. 157; Hartlief &Tjitte»(1999), p. 83; Van Boom (2000a). p. 40; Van Dort &

Rensema (2002), p. 44.
M70 TK 1994-95, 24 326, nr. 3 (MvT), p. 48.
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van

toe te schrijven aan de ambivalente houding van de wetgever. Mede naar aanleiding
van kritiek van de Raad van de Centrale Ondememingsorganisaties,"" merkt
de staatssecretaris nog daarover op dat het wenselijk is om voor particuliere werkge-
vers en de Staat als ambtenarenwerkgever in de zin van de VOA hetzelfde regime
te laten gelden."'* •-•*<:>. . . . • > ,

vöör

Met het oogmerk het regrcs niet te ingcwikkeld te laten worden, is schadevergoe-
ding op nettobasis in de rechtspraak van de Hoge Raad regel geworden bij de
berekening van het civiele plafond voor regresnemers. De - belangnjke - conse-
quentie van dezc jurisprudence lijkt thans dat, daargelaten of loonbelasting en
sociale premies tot de kostenposten behoren die deel uitmaken van het regresrecht,
het civiele plafond daaraan in de weg Staat, 's Raads jurisprudence komt echter
uit een tijd waarin over de belastbaarheid van de schadevergoeding in de fiscale
rechtspraak nog weinig helderheid bestond."" Zijn er redenen voor het verlaen
van het uitgangspunt van de Hoge Raad? De Hoge Raad stelt de hanteerbaarhtid
van de gekozen oplossing voor de bruto-netto kwestie bij het civiele plafond vooiop
Cfl zoefcf daarvoor aans/uidng bij de gebruikefijke vorm van schad'eafwikkefing
(som ineens of periodiek) en kijkt naar wat dan gebruikelijk is (belastbaarheid
of niet) volgens de fiscale rechtspraak. Dat lijkt, mede gelet op de handhavingsfunc-
tie van regrcs, geen onwenselijk uitgangspunt. Handhaving en efficiency bijten
elkaar niet, integendeel: een gecompliceerde regresregeling bemoeilijkt de uitvoering
en daarmec wellicht de handhavingsfunetie van regres. Onzekerheid over het civiele
plafond betekent immers onzekerheid over de grenzen van het regresrecht.

5.2. J OoJfc netto regres 6y ///V/e///)fce ar6eK&o/igesc/H&/je/c/? /kr/'//e/:
* V : U T . ,-.'• l^?;.*- .• i " . i i ' . f i f . .•••.•.fjjj;fe"->"i;,':- * « ' ; ; ; ; - , - . - , ; . ^ ] . r>?" i«&V .••••v*«n."'^ '

Van Boom plaatst vraagtekens bij een civiel plafond op nettobasis waar dat het
werkgeversregres betreft voor doorbetaald loon (in de zin van art. 6:107a BW).
Mij wijst crop dat het waarschijnlijker is dat de benadeelde 'bij kortlopende ver-
plichtingen zoals de loondoorbetalingsplicht' schadevergoeding in de vorm van
een som ineens zou hebben kunnen vorderen, aangezien het dan enkel gaat om
de loonschade gedurende de eerste twaalf maanden van ziekte of arbeidsongeschikt-
heid. Weliswaar stelt de Hoge Raad de eenvoud en hanteerbaarheid van de regehng
voorop, maar dat botst volgens hem met de beoogde kostenconfrontatie van de
aansprakelijke.'"* Bovendien verdient het weinig Sympathie, zo stelt Van Boom,
om een loondoorbetalingsplichtige werkgever met een substantieel deel van de

l i?i TK I994-9S. 24 326. nr 6, p. 5 en tijdens de integrale pariemenaire behandcling d.d. 23 november 1945. -
1172 TK 1W4-9S. 24 326. nr. 7, p. 7
M73 Zie voor besprekingen van die rechtspraak Hamer (1989), p. 631 en Van Dort & Rensem» (2002). p. 45.
1174 Van Room (2000aV p. 41.
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loondoorbetalingskosten te laten zitten ten voordele van de schadeveroorzakcr.
Dit laatste (dat het eerder de schadeveroorzaker moet zijn dan de werkgevcr, öök
vanuit oogpunt van zuivere kostenallocatie) lijkt me echter met overtuigend. Het
is de schade van de benadeelde. waarmee de schadeveroorzaker volgens het argu-
ment van kostenallocatie moet worden geconfronteerd. Overtuigender is het eerstc
punt, te weten dat de genoemde civiel-plafond jurisprudence, waann wordt uitgc-
gaan van een som ineens en 'dus' van een netto civiel plafond, voor art. 6:107a
BW mogelijk geen recht doet aan de werkelijke situatie. De pnncipielc vraag die
dit oproept is wie, indien de omvang van het civiele plafond onzeker is, daarvan
de nadelen moet ondervinden: de schadeveroorzaker of de regresnemer.
Zelf zou ik moeite hebben met een bruto regres dat het eigenlijke civiele plafond
te boven gaat, en om die reden geneigd zijn tot terughoudendheid; de schadeveroor-
zaker moet niet meer betalen dan volgens het wettelijk gekozen kader mogelijk
is. Het grote voordeel van de genoemde jurisprudence van de I logo Raad is in
mijn visiedat daarmee wordt vermeden dat door eventuele miscalculates de gren-
zen van het wettelijke kader (alleen regres, geen schadevergoeding) worden over-
schreden. Dat heeft met de functies van het regres, het bevorderen van zuivcre
kostenallocatie, niet direct te maken. l-.cn aan de functies ontlccnd argument vind
ik hier niet zo overtuigend, omdat daarmee het wettelijke systeem (wat indie visic
daarop juist berust) zou worden doorkruist. Regres strekt niet tot schadevergoeding,
dit zijn daarvan de consequenties. Dat werkgevers onder relatief zware lasten gebukt
gaan," ' heeft met het schadevoorval met direct te maken, maar heeft andere
redenen (privatisenng Ziektewet, premiedifferentiatie WAO). Het nadeel van regres
op netto basis is echter dat het regres voor werkgevers daardoor in concrete geval-
len, in het licht van de daaraan verbunden kosten, onvoldoende rendabel kan zijn,
en dit zonder meer zal ontmoedigen in het voeren van een actief regresbeleid.
Overigens is het wel zo, dat de werkgever, in die gevallen waann hij het risico
van /a«g</wn'ge inkomensschade van zijn werknemers gewoon bij het publieke
bestel van de WAO heeft ondergebracht, het voordeel heeft van bijstelling van
het gedifferentieerde premiedeel. Maar zoals ik eerder opmerkte,""' kan van
deze stimulenngsmaatregel niet veel worden verwacht. Niet alleen 'voelt' de werk-
gever de correctie van het premiedeel pas na enkele jaren, ook geldt dit voordeel
niet voor 'de kruidenier' (kleine ondememers wier premies sinds kort los zijn
gekoppeld van de WAO-instroom in hun bednjf). Dat lijkt me een goede reden
om in die gevallen waarvoor de 'standaardisering' van de Hogc Raad wellicht
toch al niet zo overtuigend is de normale bewijsgang open te houden: als de werk-
gever aannemelijk weet te maken dat in het gegeven geval een bruto civiel plafond
meer voor de hand ligt, dan moet een bruto regres in zijn geval gewoon mogelijk
zijn. • • . . . •- , . . . . . • . « - , • . . . , ; . . , - , / . *•;•,-•

M75 Zie Dennckamp (2000), p. 889.
M76 Zie supra, paragjaaf 4.3.4.
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Resumerend kan worden gesteld dat het rechtskarakter van regresvorderingen
(afgeleid karakter, zonder vergoedingselement) voor het bruto maken van de repres-
som buiten de grenzen van het civiele plafond geen ruimte biedt. Dat beteicent
niet dat vergoeding niet mogelijk is of zou moeten zijn: binnen de grenzen van
het civiele plafond zou voor een bruto vergoeding gewoon plaats moeten :ijn.
De VOA-junsprudentie van de Hoge Raad lijkt op dit punt, indien ze als absolute
bovengrens is bedoeld (nimmer meer dan het netto bedrag), wat te streng. De Hoge
Raad stelt effieiöntie en eenvoud voorop, maar indien de regresnemer aannemelijk
weet te maken dat de benadeelde gerechtigd zou zijn geweest tot een bruto schade-
vergoeding behoort hij niet te worden beperkt in zijn recht.

Een analogic kan worden gemaakt met dc gcvallcn van 'abstraclc' schadcbcrckcning. In een aantal

gcvallcn, vcclul buiten dc sfcer van pcrsoncnschadc,"" is er reden om gegevens omtrenl de schade

lc stundaardiscrcn, bijvoorbccld uit oogpunl van doclmatighcid (autoschades) of uitoogpunt van rechts-

handhavtng (tnbrcuk op octrooircchl). Ook daarvan wordt aangenomen dat slcchts sprake is van een

minimum nivcau van beschcrmmg, als 'praktisch hulpmiddcl' om mocizame discussies tc vermiden.

De abstract berekende schade vormt dan ook geen bovengrens voor het recht op schadcvcrgocding.""

In dc/e /in /ou ik ook 's raads civicl-plafond junsprudentie willen aanmcrken: ook die moct nimic

latcn om - binnen dc grcn/cn van het civiele plafond - tot het bruto-bedrag te komen indien ock de

bcnadccJJc bruto jchaJc» cr£<xxJ/ng <sou hcMcn Jlunncn

8.3 Buitengerechtelijke kosten van regresnemers

5.5./

Een ander omstreden kwestiebetreft de vraag, in hoeverre regresnemers aanspraak
kunncn maken op vergoeding van hun buitengerechtelijke kosten, de kosten die
verband houden met het geldend maken van de regresvordering. Ook meer recent
nog blijkt dit een bron van geschillen in procedures."™ Regresnemende verzeke-

1177 Inkomensschade, ziektckoslcn cn/ovoort worden concreet berekend; zie Barendrecht & Storm (199S). p. 23
e.V.; Bouman & Tilanus-Van Wasscnacr (1998). p. 32; Spier e.a. (2000). nr. 207 (Hartlief) De uitzondenng
is HR 28 mei 1999, At/ 1999,564 nt ARB (fontcrtrn/r JLourr/'/V Kn«), waarin de Hoge Raad toeliet dal indien
oudcrs bij emstig Ictscl van hun kind dal ziekenhuisopnameen langdurige vcrplcging behoeft zelf de vcrzorging
op zieh nemen de schade wordi gesteld op de kosten van professionele hulp. hoewel die kosten eigenlijk als
zodanig mcl zijn gemaakt. In HR 6 jum 2003, C02/062HR (AVtiwr-Ian </e />o////oWing S O sanctioneen de
rud echter het oonleel dat daarvoor geen plaats is indien het inschakelen van professionele hulp niet normaal
en gebruikelijk is.

1178 Zie o.a. de NJ-noot van Meijers inzake HR 18 november 1937. At/ 1938,269 nt. EMM (Kan Xompu/T/eevet);
HR I6juni 1961. W l%l 444 m 1 FHR (TWf/bontaM) Bloembergen (1965). nr 31 e.v benadrukt de argumen-
ten met bctrckkmg lol /aakschade voor herstel op basis van de waarde van dc zaak in dit laatste arrest. Zie
kritischer Assrr-Hankamp 4-1. nr 418. waar de term 'praktisch hulpmiddd' vah (ab Kgensttld aan een rechtsre-
gel).

I IT« Zie o . i Hof Amsterdam 9 deccmber 1993. rolnr 254/92 (£5r<Z»ekm/'o*fc ^msfcnfam) (in begnael verhaalwr);
ook meer recent Hof Den Haag 29 apnl 1998. ro/<ir 95/1113 (»•aarin werd toegewezen); en naar aanleiding
van het arrest 7Vrmmu.sZ-<O besliste inmiddels o a. het Hof Amsterdam 19 maan 1998, ro/nr 96.M028 (niet
gepubliceerd), waarbij de vorderins van art 6:96 onder c nwnemin wordt afgewezen opdc grond dat de kosten
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raars, denk ook aan UWV en ziekenfondsen, hebben veelal een eigen jundische
afdeling, maar kampen bijvoorbeeld met de kosten van correspondentle en de kosten
van externe rechtshulp (zoals de kosten van de raadsman voorafgaand aan het
geding).' '*° Zoals bekend, kunnen daarmee (en bij vergoeding mede de wettelijke
rente), vnj substantiate bedragen gemoeid zijn.'"" De wet, afdeling 6.1.10 BW,
voorziet wel in de mogelijkheid tot vergoeding van zulke kosten voor de bcnadeclde
zelf en al degenen die recht hebben op schadevergoeding (waarbij aangctekend
zij dat de regeis van deze afdeling ook analoog kunnen worden toegcpast).""
Art. 6:96 lid 2 BW geeft recht op vergoeding van de kosten ter voorkoming of
beperking van schade die als gevolg van de gebeurtcnis waarop de aansprakelijkheid
berust mocht worden verwacht (sub a), de kosten tcr vaststelling van schade en
aansprakelijkheid (sub A) en de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
(subc)."" Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen moet voldoendc
vaststaan dat het redelijk was om zulke kosten te maken en dat ook de omvang
waann die kosten gemaakt werden redelijk is (dubbcle rcdclijkheidstocts)."**

5.5.2 /tec/!AyA//s/tfw</verzefevaar.se/i <fe 7VO&4-rege/mg

De regeling van art. 6:96 lid 2 BW geldt rechtstreeks alleen voor partijen tussen
wie het geschil speelt in het kader waarvan de buitengerechtelijke kosten zijn ge-
maakt.'"" Wel is de vordering die de benadeelde aan deze bcpaling ontleent
vatbaar voor subrogatie op de voet van art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW, indien
schadeverzekeraars juist die kosten voor hun rekening moeten nemen op basis
van de verzekeringsovereenkomst. Rechtsbijstandverzekeraars die de bij hen verze-
kerde kosten, intem of extern, primair maken ten behoeve van de benadeelde
worden in zoverre dan ook gewoon gesubrogeerd in diens op art. 6:96 lid 2 BW
gebaseerde vordering tot schadevergoeding.'""' Spccifick met betrekking tot
personenschadehebbenrechtsbijstandverzekeraarsenWA-verzckeraarsafsprakcn
gemaakt over de daarbij te hanteren tarieven. Op 1 januari 1993 is daartoe de zoge-

naar 's hofs oordeel niel voldoendc waren gespeeifieeerd Zie voor afwijzende oordclen voorts de rechlspraak
vermeld bij Lindenbergh e.a. (2000), p. 78 e.v. (Kremer).

11SO Zie Kremer (2000). p. 72, die erop wijst dat kosten ter vaststelling van de schade dan, bij regresnemende verzeke-
raars en werkgevers, minder gauw hoeven te worden gemaakt Die blijkt veelal wel voldoendc zo stell hij het,
uit de ziekenhuisrekening of salarisstrook

iltl Bij Lindenbergh e.a. (2000), p. 33 (Tromp) wordl crop gewezen dat verzekeraars de onlwikkelingen op dat
gebied mede als oorzaak voor de schadelasl noemen.

H«2 Dat is een codificatie van een reeds onder het oude recht bestaande praktijk, zie m.n. HR 3 april 1987, A/J1988,
27S nt. CJHB (Zx£i7/>e/irA); vgl. Bloembergen (I96S). nr 153, die wtjst op de voordelen van vergoeding.

1113 Voor de kosten die verband houden met hei voeren van het geding, of die daarmee overlapped zoali van de
voorbereiding van de dagvaarding, geldt de regeling van 241 Rv (voorheen art. 57 lid 6 Rv).

UM Ovengens lijkt de afweging voor de dne in an. 6:96 lid 2 BW onderscheiden kostenposten met noodzakelijk
dezclfde. zie Lindenbergh e.a. (2000). p. 16 (Lindenbergh).

ms /nv. i$, p. 1263; zij kan dus kennelijk met worden tegengeworpen aan medeschuldenarcn.
• IK Zie Kremer (1994). p. 60.
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naamde NORA-regeling gesloten,"" een naar het schijnt goed werkende rege-
ling, die erop neerkomt dat de aangesloten WA-verzekeraars bij individuele gevallen
van letsel of overlijden een vast bedrag (in 1999: 1875 gulden) uitkeren voor de
buitengerechtelijke kosten. De vraag of art. 6:96 lid 2 BW ook recAte/reefo geldt,
is voor deze regresnemers in concrete gevallen dan ook van geringe betekenis.'""
Voor anderen dan verzekeraars die kosten van de benadeelde voor hun rekening
nemen, zou art. 6:107 lid 1 BW uitkomst kunnen bieden (tezamen met de grondslag
voor aansprakelijkheid die de verhouding tussen de schadeveroorzaker en de primair
benadeelde beheerst). Onzeker is of art. 6:107 BW ook voor zulke kosten kan
worden aangewend, maar ik zie daarvoor wetssystematisch geen bezwaar: men
zou dan moeten stellen ten behoeve van de benadeelde juridische bijstand te hebben
ingeschakeld, medische deskundigen geconsulteerd et cetera (in beginsel alle kosten
zoals bcdoeld in het tweede lid van art. 6:96 BW) en dat de benadeelde daarvoor,
er vanuit gaande dat de aansprakelijkheid vaststaat, recht zou hebben gehad op
verhaal binnen de grenzen van art. 6:96 lid 2 BW. In zoverre zou men die kosten
dan op de voet van art. 6:107 BW juneto art. 6:96 lid 2 BW kunnen verhalen.
Ook in zoverre is de toepasselijkheid van art. 6:96 lid 2 BW dunkt me niet exclu-
sief.

5. J J Ze//v/a/i<//g fo?ro<?/> op art. 6:96 //rf 2 M

Interessanter is de vraag of schadeverzekeraars in het algemeen en voorts degenen
met een zelfstandig regresrecht tevens een zW/s/an<//gberoep toekomt op die rege-
ling. Dat wil zeggen voor de e/ge/i kosten in de zin van die regeling, die men
in verband met het geldend maken van zijn vorderingsrecht heeft moeten maken.
Die vraag is met name interessant voor regresnemers; daarbuiten lijdt dit wat mij
betreft g<?fn twijfel: art. 6:96 lid 2 BW geldt ook voor derden die een geslaagd
beroep doen op art. 6:107 BW en voor de nabestaanden van art. 6:108 BW (en
dan hun rechtsbijstandverzekeraars incluis, ik wees daarop al). Denk aan de werkge-
ver van de benadeelde die het onverzekerde deel van de revalidatiekosten voor
zijn rekening neemt. Zowel het vorderingsrecht van art. 6:107 als van art. 6:108
BW geven een seeundaire verplichting tot schadevergoeding."" De omvang
daarvan wordt dan ook, met uitzondering van art. 6:106 BW, beheerst door de
normale regeis van afdeling 6.1.10 BW. Zoals ik eerder opmerkte, is dat anders
voor de wettelijke regresrechten. Die vallen niet rechtstreeks onder het geldingsbe-
reik van afdeling 6.1.10 BW omdat ze geen verbintenis tot schadevergoeding in
het leven roepen (althans met rechtstreeks).

III? De regeling van de Ncderlandse Organisatie van Rcchtsbijstand Assuradeuren. thansde Afdelingscommissie
Rechtsbijstand; zie I indenbergh ca. (2000). p. 96 (De Vncs) Deze regeling geldt zowel bij letsel alsoverlijden.
De NORA-rcgvImg is integral opgenomen als BijUge 91 bij ündenbergh e.a. (2000), p. 579.

l IM Zo ook Kremer in zijn bijdngc aan Lindenbergh e.a. (2000), p. 77.
lit« Zie paragraaf 4.9.1.
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Vallen de buitengerechtelijke kosten bij de zelfstandige regresbepalingen dan
wellicht onder de 'gemaakte kosten' waarvoor die de mogelijkheid bieden tot
verhaal? De wet zwijgt op dit punt, maar uitgaande van de rechtspraak van do
Hoge Raad over buitengerechtelijke kosten lijkt het er niet op. Tot 1994 werden
daarop geente vordenngen in de lagere rechtspraak soms toegewezen."*' Ook
in de literatuur gingen stemmen op om de buitengerechteliike kosten van regrcsne-
mers voor verhaal in aanmerkmg te laten komen.""' De I logo Raad besliste
echter anders in een tweetal belangrijke uitspraken in 1994, beide in het kadcr
van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren. De regresnemende instantie, (thans)
Stichting Pensioenfonds ABP, beriep zieh daartoe op de redelijkheid: de wet zou.
zo lijkt de gedachte, een regresrecht geven maar zou het nadeel dat de teehthebben-
de (ABP) ondervindt bij het effectueren daarvan zelf laten dragen. Maar de 1 logc
Raad oordeelt dat onder de 'kosten' waarvoor art. 2 lid 1 VOA recht gee ft op
regres niet ook de buitengerechtelijke kosten vallen. ()ok de redelijkheid is volgens
de raad geen argument voor een uitbreiding van die strekking. Voor de kosten
waarop het regresrecht betrekking heeft is het cntenum immers met of ze schade
of nadeel opleveren voor het verhalende lichaam."^

Het ligt in dit verband voor de hand om hetzelfde uitgangspunt tc laten geldcn
in het kader van de overige wettelijke regresbepalingen; ook onder dc 'gemaakte
kosten' waaraan in die bepalingen wordt gerefereerd, vallen n/e/ dc buitengerechte-
lijke kosten."'" Niet alleen vanuit systematisch oogpunt, maar met name ook
om inhoudelijke redenen lijkt dat juist; als men ook eigen schade van dc regresne-
mer onder het regresrecht brengen (zoals de kosten bcdoeld in art. 6:96 lid 2 B W),
dan zou dat haaks staan op het principe dat de schadeveroorzaker financieel of
vermogensrechtelijk niet slechter mag worden van het regres vergeleken met dc
situatie waarin hij zou hebben verkeerd als hij tot schadevergoeding zou zijn aange-
sproken door de benadeelde. De ultieme consequentie daarvan zou zijn, Kremer
wijst daarop,"^ dat de schadeveroorzaker met evenzovele vorderingen tot ver-
goeding van de buitengerechtelijk kosten wordt geconfronteerd als met eisers in
de procedure (ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar, werkgever en UWV). Bij
een cumulatie van regresvordenngen, zoals bij ziekenhuisopname en/of langdungc
arbeidsongeschiktheid, kan dat aardig oplopen."'" Dat kan natuurlijk niet, om

l o o Zic de rechtspraak genoemd bij Van I.ecuwcn & Bouma (1993), nl. 10 en II.
M9I Tot de voorstanders bchoren om. Van Leeuwen & Bouma (1993), p. 235.
M« MR I8februan 1994, AC/ 1995,607 nt.CJHD (flurcau A/o<orri/7ui£ver7ttl<rr<jar5/,4fi/'), in gelijke zinoordeclt

de raad inzake HR 29 april 1994, A71995, 609 nt. CJHB (Mmo/iarV Ata/e/7a/i</«i//fZW) Brunner wijsl in zijn
NJ-noot bij hel eerstgenoemde arrest (N'J 1995, 607) ook op eerderc jurisprudentie waarin dc Hoge Raad een
strikte uitleg geeft van art. 2 VOA, o m. HR I febnian 1974, A7 1974, 391 (««/ri)/»verem£i'ng/KiMc/ier) en
HR 4 maan 1977, A7 1978, 144 nt. ARB (/>rovi<fen/Ki/,4«/>)

119) Vgl. voor het werkgeversregres TK 1995-96. 24 326. nr 1196. p. 3 en ZK in dezelfde zin Kremer (1994), p.
62 en Kremer (2000). p. 74.

n»4 In die zin ook Kremer (1994), p. 60 en dezelfde (2000), p. 82.
1195 Kremer (1996), p 93 wijst op dat bezwaar. Ook Hartlief & Tjiues (1999), p. 84 voelen om deze reden voor

entg plafond.
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re-gre\svo«/eT//ige/i

zulke resultaten te vermijden geldt nu juist de beperking van het civiele plaf)nd.
Daarvoor zou het ovengens geen verschil moeten maken of men daartoe komt
door een interpretatie van de bewoordingen van het zelfstandige regresrecht. dan
wel door regresnemers een analoog beroep te laten op art. 6:96 lid 2 BW. Beide
leiden tot hetzelfde (met de ratio en systematiek van de regresrechten strijage)
rcsultaat. Gelet op het wetssystematischeonderscheid met de vorderingsreciten
van art. 6:107 en 108 BW kan dit echter wel tot wat curieuze gevolgen leiien:
de wcrkgever kan bij het betalen van de medische kosten in de zin van art. 6 107
B W de kosten van zijn vorderingsrecht wel afwentelen op de schadeveroorzäcer,
maar bij loondoorbetaling in de zin van art. 6:107a BW kan hij dit met.

Wel heeft dc Hoge Raad in het arrest 71erm{>iu.?/Z4Ode vergoeding van buiteige-
rechtelijkc kosten voor regresnemers toewijsbaar geoordeeld op een andere (dirccte)
grondslag dan de regresvordenng zelf. WA-verzekeraar Terminus had eennaal
tot regres aangesproken betaling geweigerd. Volgens de raad heeft het ziekenfonds
ondcr dcze omstandighcdcn 'als iedere crediteur van een geldvordenng welkeniet
wordt voldaan' krachtens art. 6:96 lid 2 aanhef en onder c BW recht op vergoeJing
van de rcdelijke kosten ter verknjging van voldoening buiten rechte."'* De
raad lijkt hierin zijn A-G Hartkamp te hebben gevolgd,""" die erop wijst dat
regresnemers zoals alle crediteuren van een geldsom bij verzuim wegens niet-
nakoming door schadeveroorzaker of WA-verzekeraar recht hebben op schadever-
gocding, bestaande uit vertragingsschade (art. 6:119 BW). Vanaf dät moment,
het moment van de niet-nakoming, heeft men dan öök recht op vergoeding van
de kosten bedoeld in art. 6:96 lid 2, sub c BW. Die regeling geldt volgens A-G
Hartkamp, daarvoor refererend aan de wordingsgeschiedenis van die bepaling,
voor alle geldschulden en dus ook voor regresvorderingen, tenzij uit geschreven
of ongeschreven recht anders blijkt."** Nodig is dan wel, zo steh de A-G het,
dat het recht op schadevergoeding berust op de schade die de regresnemer onder-
vindt van het feit dat de schuldenaar zijn (regres)schuld niet nakomt. De Hoge
Raad beslist dat ZAO 'als iedere crediteur van een geldvordenng welke met wordt
voldaan' recht heeft op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten als bedoeld
in art. 6:96 sub c BW. Dit lijkt me helder: regresvordenngen mögen dan zelf geen
schadevordering zijn in de zin van afdeling 6.1.10 BW, ze kunnen dat wel worden
of althanseen vordering tot schadevergoeding in het leven roepen."" Het regime
van 7Vrmimtf/Z4Olijkt hiermee te gelden voor elke toerekenbare tekortkoming

ll»6 MR 5 dccemhcr 1997, W 1998. 400 (7Wmüti<s/Z40).
1197 Ook I indenhergh en Kroner leven het arrest ax zie rcspectievelijk Lindenbcrgh e a. (2000). pi IS en 17 (Linden-

bergh) en p 76 (Kremcr).
I Wl Voor toewijzing op grand van de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen regresnemer en

WA-verrekenar louden beheersen (an 6 2 BW) is. naast de meer specilieke grond van an. 6:% lid 2 onder
r BW. gecn plMs. Zie Conclusie Uartkanp (nr 19) mzake HR 5 december 1997. At/ 1998. 400 (ftnwni»Z40.

M<N Ook I .indenberghe a (2000). p 19 (l.indenbcrgh) leest het arrest zo: 'De formulering van de Hoge Raad (...)
doc! vermocden dat de grond voor toewijzing «gelegen in de niet-nakoming van de vcrpltchting tot betaling'.
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WOO/ÜWM* «

in de nakoming bij de voldoening van de regressom.'** Alleen in zulke gevallen
is plaats voor de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, en verhaalbaar
zijn dan enkel de kosten die verband houden met de schade die de regresnemer
van de niet-nakoming ondervindt.

5.3.4 /4//ee« <fe /toste« \wi n/'e/ f7//d/ge^ n<j£omi/ig

Duidelijk is hiermee wel dat deze aanspraak - in theorie - (terecht) beperktcr is:
alleen de buitengerechtelijke kosten (en andere schade) die verband houden met
de met (tijdige) nakoming worden vergoed. Dat vergt naast de dubbclc redelijk-
heidstoets als het ware een derde toets: hebben de kosten betrekking op het vaststel-
len en insteilen van de regresvordering zelf of op het opnicuw vaststellen en op-
nieuw instellen? Wat betekent dit nu concreet voor de verhaalbaarheid van de
buitengerechtelijke kosten van regresnemers in deze gevallen? In het regime waar-
voor de Hoge Raadopteert in 7t'/7wi/?M.s/Z/J01igt een bclangrijkc beperking beslo-
ten: als de genoemde uitleg van het arrest de juiste is, komen de kosten voor het
berekenen van de omvang van het regresrecht die op eerste verzock gewoon worden
voldaan immers niet voor vergoeding in aanmerking.''"' Ook op enig later mo-
ment zal voor het opvoeren van zulke kosten in dat geval geen plaats zijn. Alleen
de kosten die dän weer, door de weigering tot betaling, ter verkrijging van voldoe-
ning buiten rechte moeten worden gemaakt komen voor vergoeding in aanmer-
king.'^' Lindenbergh raakt precies de kern:

'Aldus komt men in deze verhouding in zekere zin uit op een civiel plafond, in die zin dat de regresne-
mer niet mecr kan vorderen dan de bij de gclaedcerdc zelf bespaarde buitcngcrcchtclijkc kosten, met
dien verstände dat voorzover de kosten het gevolg zijn van de weigering tot betaling door de aansprake-
lijke of diens verzekeraar, de te vergoeden schade niet door het plafond wordt gekeerd."*"

Noch de kosten van de berekening of vaststelling (inclusief juridisch bijstand en
correspondentie), noch die van het eerste aanschnjven zijn verhaalbaar; de kosten
moeten het gevolg zijn van de niet-nakoming. Lindenbergh noemt de kosten van
extra aanmaningen, nadere onderbouwing van de vordering en nadere adstruetie
van de begroting of het causaal verband.'*" Wel plaats ik vraagtekens bij de
praktische hanteerbaarheid van het gemaakte cnterium (of al dan niet op eerste
aanzegging is betaald). In het arrest 5//7.vma/5//c/i///ig />efls/oew/ö/H/.y /!#/* werd
het volle bedrag van de buitengerechtelijke kosten, ongeveer 10 000 gulden, ge-

1200 Op dit punt andere Lindenbergh e.a. (2000), p. 80 (Kremer)
1201 Lindenbergh e.a. (2000), p. 19 (Lindenbergh); in die zin ook Kremer, a.w., p. 80 (Kremer) die dit echter all

ik het goed zie reeds baseen op de redelijkheidsioeu van an. 6:96 lid 2 BW cn du i niet noodzakelijk op de
grondslag van de vordering.

1202 In die zin Lindenbergh e.a. (2000), p . 19 (Lindenbergh), waar tevens wordt opgemerkt dat het hier eigenlijk
om de kosten van art 96 lid 2 sub /> gaat.

1203 Lindenbergh e.a. (2000), p . 20 (Lindenbergh).
•204 Lindenbergh e.a. (2000), p . 20 (Lindenbergh).
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noegzaam toegewezen. Nu lijkt dat naast de regressom van ongeveer 170000
gulden met bijzonder veel, maar desondanks kan worden betwijfeld of die ksten
uitsluitend betrekking hadden op de inspanningen in de tweede ronde (de ksten
verbonden aan de herhaalde vordering). Ook lijkt het niet denkbeeldig d* dit
regime regresnemers zal aanmoedigen om te trachten, binnen de grenzen vn de
dubbele redelijkheidstoets,'™' bij het indienen van hun vordering op de/oet
van art. 6:96 lid 2 sub c BW wat met de kostenposten te schuiven. Zullei de
buitengerechtelijke incassokosten voor de regresvordenng respectievelijk oor
de naleving daarvan niet gemakkelijk 'op een hoop' belanden?
Hoewel het uitgangspunt ook in het kader van art. 6:96 lid 2 BW is dat de sciade
zoveel mogelijk moet worden vergoed,'*"* legt de dubbele redelijkheidoets
daarbij zckere beperkingen op. De vergoeding blijft beperkt tot de 'redelikc'
buitengerechtelijke kosten, dat wil zeggen kosten waarvan het e/» verantwiord
was om zc te maken (eerste redelijkheidstoets) e« die tevens naar hun omung,
mede gelet op de omvang van de hoofdvordering en de overige omstandighden
van het geval,'"' in redelijkheid zijn gemaakt (tweede redelijkheidstoets.'*"
In het algemecn gcldt daarbij het uitgangspunt dat ook de (eventueel) gemakte
interne bcdnjfskosten, zoals de kosten van de eigen juridische afdeling of adveaat,

binnen deze grenzen zullen moeten worden vergoed.'"** Voor de omvang van
interne bedrijfskosten kan worden aangehaakt bij de kosten die bij het wel uit
handen geven van de werkzaamheden zouden zijn gemaakt. Dat zijn wat mij betreft
ook de 'eenvoudige' handelingen, hoewel daarover wisselend wordt gedacht,'"'"
mits - nogmaals - terug te voeren op de noodzaak van herhaalde aanzegging.

5. J.5 /s s/jrate von ee« a/gemene rege/?

Kort na het verschijnen van het arrest Terminus/ZAO was onduidelijk wat de
betckenis daarvan was op het punt van de buitengerechtelijke kosten, voor het
al genoemde regime van de VOA.'"" In het arrest ß///A7Ma/S//cA///ig f e/w/oe«-
/Ö/N/.V /1ÄP biedt de Hoge Raad daarover meer duidelijkheid: de nieuw ingezette
koers geldt ook voor het regres van de VOA.'*'" In slechts een volzin steh de

IJ05 Kremer (1994). tu. 4cn( l996) . p. 93 stell dal voor regresnemeni met name het write critcrium van de dubbele
redclijkhcidstocls (was het rcdelijk om kosten te maken) aandachl verdient, met name bij pure incassokosten.
en wijst op lagere rechtspraak over de redelijkhcidstoets. Zie voor verwijzingen ook zijn bijdrage in I.indenbergh
c.a. (2000), p. 78.

120« l mdenbergh ca . (2000), p. 21 (Undenbergh).
l » ? HR 9 december 1994. A7 1995. 250 (Srni/Oe Afoor)
l » « Vgl HR Ib Oktober 1998. NV 1999. 196 nt ARB (/4mrtvSraar).
120» /»Ci" 6 p. 338; HR 16 Oktober 1998. ,\7 1999. 196 m ARB (.4mrv<Sh»ir).
i- io Krenicr (1999). nr. 7 plcü vtxv meer terughoudendheHl bij wat hij noemt bagatebchadcposlen'; alleen de kosten

van handelingen waarvoor speeifieke kennis is vereist zouden moeten »wden vergoed Hij oppen lelfs om
voor bepaalde schadecomponenten (lelefoonkosten, invullcn formulieren) drempels in te stellen.

Uli llanlicl' & Tjincs (1999), p. 82.
1212 HR 31 mci 2002. . ™ W OXV107HR (BtffaM/Sirtring P t w o n / M /!£/>).
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raad vast te houden aan zijn oordeel in de genoemde arresten: de buitengerechtelijke
kosten komen met op de voet van art. 2 VOA voor vergoeding in aannicrkuig,
maar er is - net als bij het regres van sociale verzekeraars - wel ruimte voor een
vordenng op de voet van art. 6:96 lid 2, aanhef en onder r BW. De raad refereert
voor zijn beslissing over de toewijsbaarheid van de buitengerechtelijke kosten
uitdrukkelijk aan het arrest 7CT7M//IM..V/Z40.'"''' Dat duidt erop dat de daamice
ingezette koers ook geldt voor de overige zelfstandige regresrechten; alle regresne-
mers zijn immers crediteur van een geldvordering.'""
Dit lijkt meniet anders voor gesubrogeerde schadever/ekeraars. Opdit punt heerst
enigeonduidelijkheid. Voorop Staat dat het door de schadever/ckeraar verkregen
vordenngsrecht weliswaar tot schadevergoeding strekt (en dus mede worden bc-
heerst door de regeis van afdeling 6.1.10 BW), maar op zieh nog geen verplichting
tot vergoeding van schade van de verzekeraar zelf in het leven roept. Afdeling
6.1.10 BW is met rechtstreeks van toepassing. Voor de vergoeding van buitenge-
rechtelijke kosten uit hoofde van art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW wordt daaroni
aangenomen, lk steldedit al. dat nodig lsdat de buitengerechtelijke kosten hcrleid-
baar zijn tot schade van de benadeelde zelf''^ Minder eenvoudig is ran uit
te maken wanneer daarvan sprake is; de verzekeraar kan immers ook een expertise
laten verrichten vanuit het belang minder uitkering te hoeven doen.'*"" Om zulke
kosten als schade van de benadeelde te laten gelden wordt in de polis wel bepaald
dat ook het risico van expertisekosten verzekerd is en dat de verzekeraar is gemach-
tigd tot het maken van die kosten ten behoeve van de verzekerde.'*" Zo bezien
lijkt de verhaalspositie van schadeverzekeraars met betrekking tot de kosten van
art. 6:96 lid 2 BW gunstiger dan voor sociale verzekeraars en werkgevers. Mijns
inziens past daarbij terughoudendheid. Nagegaan moet worden of het beding in
de gegeven omstandigheden reeel is of dat het om 'schade' van de verzekeraar
gaat. In het laatste geval geldt ook voor de schadeverzekeraar het regime van de
Hoge Raad: geen opeenstapeling van buitengerechtelijke kosten, tenzij diebestaan
uit de schade door niet tijdige betaling. Voor de vergoeding van de eigen buitenge-
rechtelijke kosten is dus ook dan alleen plaats indien daarvoor een zelfstandige
grondslag bestaat, los van het regresrecht als zodanig en het schadevoorval waarop
dit betrekking heeft.

Zoveel is duidelijk: de schadeveroorzaker mag van het regres niet relatief slechter
worden, zowel het oprekken van de kosten waarvoor de regresbepalingen recht
geven op verhaal als analoge toepassing van art. 6:96 lid 2 BW zouden dat beginsel

1213 HR 5 december 1997, W 1998. 400
•314 Zoals werkgevers; in zijn bijdrage aan Lindenbergh c i (2000). p. 78 sielt Kremer dat werk geven de uitvoering

van loonvorderingen regelmalig uilbesteden en bespreekt enkelc kantonzaken in dat verband,
m s Kremer (1994), p. 62 (met rechtspriakverwijzingen); Van Boom & Storm (1995), p. 152; Hartlief & Tjittct

(1999). p. 81.
•2)6 Mulder (1988). p 71 (met betrekking tot expertisekosten); Slollcer (1994), nr. 2; Kroner (1994). nr. 7.
•217 Zie instemmend Stoiker (1994), nr. 2.
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frustreren. Daarvoor is volgens de Hoge Raad dan ook terecht geen plats. Dat
effect kan echter wel worden bereikt buiten de regresregelingen om: aeen de
kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet-nakoming dienen te*'orden
vergoed. Gelet op de praktische bezwaren van dat onderscheid zou het de vorkeur
verdienen indien verzekeraars op dit punt tot onderlinge afspraken zouden omen.

8.4 Verrekening of matiging van de regressom

5.4./ /la« <fe regrevnemer o/jgdto/ne/i voordee/ far/. 6:700

De analogic met de regeis van afdeling 6.1.10 BW kan intussen ook omekeerd
worden gebruikt. Als regresnemers naar analogie met art. 6:100 BW, ar 6:101
BW of art. 6:109 BW respectievelijk voordeelstoerekening, eigen schul<of een
grond voor matiging kan worden tegengeworpen, en op basis daarvan de vrschul-
digde regressom kan worden verminderd, dan leidt dit ertoe dat de schadevcoorza-
ker niet ten voile met de schade wordt geconfronteerd. Bestaan daarvoo goede
gronden en in hoevcrre is zulks naar geldend recht mogelijk?
In het arrest inzake Prov/(/(?/j//a//l/?/> onder het oude recht wijst de Hop Raad

het bcroep op voordeelstoerekening af met betrekking tot de vervroegde sterftekans
van de benadeelde.'^" Waar ging het om? Peters had zeer emstig letsel opgelo-
pen van een ongeval waarvoor Providentia aansprakelijk was. Het ABP had hem
daarom een invaliditeitspensioen uitgekeerd en zocht daarvoor regres op de voet
van art. 2 lid 1 VOA. Het voerde daarbij echter naast de uitgekeerde pensioenen
ook de schade aan van de pensioenpremies die door haar, nu Peters invalide was
geworden, werden misgelopen. Het Hof zag reden voor toewijzing van die vorde-
ring, maar verminderde de regressom met het 'voordeel' dat het ABP in feite had
van de verhoogde sterftekans van de betrokken ambtenaar na het ongeval. De Hoge
Raad zag dat gelukkig anders. Het ABP had krachtens de VOA recht op al hetgeen
krachtens rechtspositieregclingen was uitgekeerd, en de omvang van dat regresrecht
wordt alleen beperkt door het civiele plafond, niet door het genoemde voordeel.
Dat sluit volgens de Hoge Raad het meest aan bij de strekking en woorden van
de VOA en houdt de toepassing daarvan in de praktijk zo eenvoudig mogelijk.'*"
Overigens wijst Bloembergen er in zijn NJ-noot op dat de vervroegde sterftekans
wel als factor voor de berekening van het civiele plafond ten nadele van de regres-
nemer zou kunnen meewegen. Als immers de sterftekans van de benadeelde door
het ongeval wordt verhoogd, dan zal daarmee in theorie ook zijn inkomensschade
(en eventuele andere schade) verminderen. Door die vermindenng van de schade
is ook het civiele plafond lager (en aangezien het VOA-regres niet in het nadeel

1211 HR 4 maart 1977. NV 1978. 144 nl ARB (/"rmüfrnf
I:IO In die zin ook HR 15 febnun 1985. .V/ 1986. 687 m FHJM ( S W
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van de ambtenaar lean worden uitgeoefend treft dat uitsluitend de regresne-
mer). "
Ook voor het längs deze weg verrekenen van de verzekeringsprcmies die regresne-
mers met betrekking tot de uitkering waarvoor ze regres zoeken hebben ontvangen
lijkt dan bij het (VOA-)regres geen plaats.'"' Dat lijkt trouwens ook niet goed
te passen bij de wel gehoorde opvatting dat de benadeelde de door hem verschul-
digde premies zelf niet op de schadeveroorzaker kan verhalen op de schadeveroor-
zaker omdat er tussen ongeval en betaling onvoldoende verband is. De premies
dekken het totale schaderisico van de benadeelde (in zijn hoedanigheid als verzeker-
de), waardoor het verband met het concrete schadevoorval ontbreekt. Het grotc
voordeel van het regime waarvoor de Hogc Raad koos in het kader van de VOA
is, dunkt me, dat zulke (wat onzmnige) discussies a priori worden vemicden.
Wenselijk en ook wel voor de hand liggend lijkt daarom dat regime ook voor
deovenge regresrechten te laten gclden. Voor gesubrogeerdc schadevcrzekcraars
is die gelijkschakeling, gelet op de motivering van de Hoge Raad, wcllicht wat
minder evident, zeker als men ervan uitgaat dat afdeling 6.1.10 BW voor hen gcldt.
Ik zou echter - nogmaals - menen dat dit laatstc niet zo is, en ook meer heil zien
in aansluiting bij de benadering van de Hoge Raad in dit verband.

5.4.2 Afa/iging fa"- rf: / 09 5 »9

Als de benadeelde zelf schadevergoeding vordert, heeft de rechter de bevoegdheid
de aansprakelijkheid uit hoofde van bijzondere omstandigheden te matigen. De
mogelijkheid daartoe ontbreekt voorzover de aansprakelijkheid WA-verzekerd
is,ofhadkunnen (of zelfsmoeten) zijn (art. 6:109). Voor matiging van het bedrag
van de schadevergoeding is alleen plaats onder bijzondere omstandigheden.'"*
Nodig is dat het betalen van volledige schadevergoeding tot 'kennelijk onaanvaard-
bare gevolgen' zou leiden. Dat vergt een afweging van de speeifieke omstandighe-
den van degenen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn.''" Daarvoor zijn onder
meer de aard van aansprakelijkheid, de tussen schadeveroorzaker en benadeelde
bestaande rechtsverhouding en de draagkracht van hen beide van belang.
Kunnen zulke omstandigheden ook aan regresnemers worden tegengeworpen?
In het algemeen wordt aangenomen dat tegenover een nieuwe schuldeiser wel
een beroep op matiging kan worden gedaan, maar dat de afweging dan betrekking
dient te hebben op de belangen van de schuldenaar en de belangen van deze nieuwe

1220 Zie NJ-nooc Btoembergen, nr. 3 inzake HR 4 maart 1977, JSt/ 1978, 144 nt ARB (/Wufen/«»//!«/') lets vcrgelijk-
baan geldi bij de causalc tocrekening (ait. 6:98 BW) van schade die (mede) het gevolg is van ccn predispositie
van de benadeelde zelf of van andere minder evidente schadepoxten geldt eveneens dal zulke factorcn nog wel
een rol mögen speien bij de schadebegroting, zie Spier e.a. (2000), nr. 224 (Hartlief).

1221 Daarover SrAa<fevergoe</j;ig, art. 100 (Bolt), aanl. 69.
•222 Vgl. Lindenbergh e.a. (2000). p. 22 (Lindenbergh)
122J />C 6, p. 450; Asser-Hartkamp 4-1. nr 494
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schuldeiser (en hun onderlinge rechtsverhouding).'"* De benadeelde valt er
dan dus als het ware tussenuit. Daardoor is het öök mogelijk dat de regresvordenng
wordt gematigd terwijl daarvoor bij de primaire vordering geen plaats of zou zijn
geweest. Dat lijkt voor regreszaken tegen schadeveroorzakers in persoon zelfs
vrij goed mogelijk, met name indien de schadeveroorzaker daarbij een beroep
doet op zijn bcperkte draagkracht. Bij de invoering van de regresrechten voor de
volksverzekeringen werd uitdrukkelijk ervan uitgegaan dat de rechter ingrijpt indien
de schadcveroorzaker desondanks on vermögend blijkt te zijn.'-" Het zal uiteraard
lang met altijd eenvoudig zijn de werkelijke vermogenssituatie van de schadeveroor-
zaker te achterhalen. Voorzover hij zieh daarbij op een afoo/MM/ financieel onver-
mogen zou beroepen (denk aan inkomen op bij Standsniveau), zou dat nog wel
objectiveerbaar zijn, maar dat het in zulke gevallen tot regres komt lijkt vrij zeld-
zaam.'"" Als de schuldenaar concrete stukken kan overleggen die zijn armlastige
financiele status of onvermogen kunnen staven, ik denk aan het geval dat een aantal
regresvordenngen concurreert, en de WA-verzekerde som zoals die blijkt uit de
pol is daardoor wordt overschreden,'"' dan zal men tot een afweging moeten
zien le komen. Voor vorderingen van de benadeelde zelf wordt het verzekerd zijn
van de schade als een van de omstandigheden aangemerkt. die tot matiging kunnen
aanzetten.'"* Dat de vordering bij het regres komt van een verzekeraar (of ande-
re risicodrager) die de schade heeft gedekt en daarvoor regres zoekt zal de afweging
wellicht in dezelfde richting (het matigen van de regressom) laten gaan.

8.5 'Eigen schuld' van regresnemers en schadebeperkingsplicht

5.5.7

Kan de regresnemer analoog aan art. 6:101 B W eigen schuld worden tegengewor-
pen indien door omstandigheden binnen zijn nsicosfeer de omvang van zijn uitke-
ring aan de benadeelde (of diens schade) onnodig is opgelopen? Voorop staat dat

1224 Zie in die zin voor gevallen van subrogalic: Asser-Hartkamp 4-1, nr. 494 en 571; ^(•rftinfpii/uonnpfAf, art. 6:145
BW(Van Micrlo); Van Achtcrbcrg (1999), nr. 17. In dezelfde zin voor de rcgeling van art. 6:107 BW: Asser-
llartkamp 4-1, nr. 47b en .ScAadrtivgoniiflg. an. 107 (Bolt), aant. 59.

1225 TK 1998-99, 26 238, nr. 5, p. 3.
122» De bclangnjkslc reden daarvan voor sociale verzekeraars is. dat vooraf de inschatting moct worden gemaakt

of het regres de kosten waard is en '[d|aarbij speclt uiteraard mee dat - hocwel het pnncipe gcldt dat degene
die vcrantwoordclijk is voor dc locgehrachlc schade, dc/.e schade zal moeten vergoeden - uilcindehjk dc vraag
zal moeten worden heantwoord in hocverre van een kale kip (nog) vcren gcplukt kunnen worden', aldus desge-
vraagd dc minister (TK 1998-99, 26 23S. nr. 5. p. 3). De praktijk bij sociale en overigens ook particuliere
vtrzekcraars schijm dan ook tc zijn dat regres uitblijft. indien sprake is van gern of een ontoereikende WA-
vertekering. zic Bouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998). nr. 24.

1227 Ook «anlief & Tjittes (1999), p. 106 noemen dat "zeker niet denkbeeldig' en wijzen daartoe op de urtbreiding
die het aantal wetteli.jke regresrechten dc laatste jaren hceft ondergaan.

1221 Vgl reeds Dnon (1955). p 20. Zie voom « 7 6 . p . 450; Asser-Hartkamp 4-1, nr. 491; Hartlief 4 Tjittes(1999),
p 42; Ifouman & Tilanus-Van Wassenaer (1998). nr 24; Spier e a (2000). nr. 260 (HartlieO
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het regresrecht om die reden ook al op andere grondcn beperking kan ondorgaan:
gronden die besloten liggen in de wettelijke regresbepalmgen of algemene gronden
daarbuiten. Als die een oplossing kunnen bieden. dan lijkt voor analoge toepassing
van de eigen-schuld regeling om systematische redenen geen plaats. Zo zal in
cmstige gevallen het deel van de schade dat door een aan de regresnemer (of
derden) toe te rekenen omstandigheid is ontstaan. al in zodanig verwijderd verband
staan met het ongeval, dat die schade met aan de schadcveroor/aker kan worden
toegerekend (art. 6:98 BW). Het civiele plafond en de nemo-plus regel bij subroga-
tie staan dan aan het regres voor dat deel van de schade in de weg. Dat zal, zeker
in de sfeer van letsel en overlijden, niet snel het geval zijn.'"'' Mogelijk rust
ook op de regresnemer zelf aansprakelijkheid jegens de benadeelde voor het ont-
staan van diens schade. Medeaansprakelijkheid voor de schade waarop de uitkenng
of verstrekking aan de benadeelde betrekking had. staat aan dc aanspraak krachtens
deonderhavige regresrechten in de weg.'*" De regresnemer (denk aan loondoor-
betalende werkgevers op wie tcvens werkgevcrsaansprakelijkheid rust) is dan in
zijn verhouding tot de benadeelde, naast de schuldcnaar hooldclijk aansprakehjk
voor de totale schade.'"' Intern is de schuldenaar slechts gehouden tot betaling
van het hem toekomendedeel.'*"en dusniet noodzakelijk voor de totale schade.
In andere gevallen kan de fout van de regresnemer ertoc leiden dat de uitkering
of verstrekking waarvoor hij verhaal zoekt niet werden gedaan 'ter zake van het
ongeval' (in de bewoordingen van de zelfstandige regresbepalingen), 'ter zakc
van de schade' (art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW), 'verphcht' (art. 6:107« BW),
dan wel 'krachtens de wet of het ambtenarcnreglement' (art. 2 VOA). Daartoe
mag niet te snel worden geconcludeerd: de genoemdc clausules van de wetsbepa-
lingen plegen ruim te worden geinterpreteerd.'"" Maar te denken valt bijvoor-
beeld aan het geval waarin na het overlijden van de benadeelde de uitkeringen
waarop hij voorafgaand aan en los van het ongeval recht had, ten onrechte, naast
de nabestaandenuitkeringen zijn voortgezet. Zo ook geldt, dat als de werkgever
door een fout in zijn loonadministratiealsgevolg van het ongeval loon blijft door-
betalen gedurende een penode öfter hoogte van een bedrag waarvoor hij daartoe
niet verplicht is, dit teveel betaalde niet op de schadeveroorzaker kan worden ver-
haald. Moeilijker ligt het voor fouten die het gevolg zijn van een te hoge inschaling
door admmistratieve instanties. Als bijvoorbeeld door een fout in de administratie
van het bestuursorgaan ten onrechte een WAO-uitkering of ambtenarenpensioen

12:9 In het leader van an 6:98 BW wordt met name bij de schending van verkecrs- en veiligheidsnormcn ruim
toegerekend: ook niet in de normale lijn der verwachting gelegen ichadelijke gevolgen (hartinfarct kort na de
bloolstelling aan een klein verkeersongeval) worden dan veelal toegerekend, zie Spier c a . (2000), nr 212.

12)0 Zie supra, paragraaf 4 8 2 en 4.9.4.
i-3i Mits de schadeposten waarvoor ieder jegens dc benadeelde aansprakelijk ii nog kunnen worden aangemerkl

als 'dezeirde' schade in de zin van an. 6:102 BW.
1232 Art. 6:102 BW juneto an. 6:101 en 10 BW, vgl. Van Boom (2000aj, p. 94.
1233 Zie paragraaf 4.2.3.
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i/i regre5vor</er;/ige/»

werd verstrekt, kan dat de schuldenaar duur komen te staan, daarop zal hi-'rna
uitvoeriger worden ingegaan.
De derde grond waarop de regresvordering door een zeker toedoen van de regrcsne-
mer zelf beperking kan ondergaan, is de redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 FW).
Zoals elke schuldeiser en schuldenaar zijn ook de regresnemer en schadeveroorjiker
of WA-verzekeraar verplicht zieh jegens elkaar te gedragen 'overeenkomstg de
eisen van redelijkheid en billijkheid'. Daaruit kunnen bijkomende rechten en^er-
plichtingen ontstaan, die niet rechtstreeks uit wet of rechtshandeling voortvlo-'ien
(lid 1). Ook kunnen de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat een tusserhen
krachtens wet, gewoonte, of rechtshandeling geldende regel niet van toepassing
is ('indien dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijk'eid
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn', lid 2). Een voor de hand liggend ĝ val
waarin het tegen de regresnemer kan worden aangewend is dat, waarin de regrcaie-
mer pas na lang stilzitten zijn vordering instelt. In de zaak Sc/io/artu.v//teftT#sveie'»-
#/>/# onder het oude recht, waarin de verjaringstermijn zoals gezegd aanmerkiüjk
langer was dan thans het geval is, had dat stilzitten zeven jaar geduurd.'*''' S ĥo-
tanus wierp de bedrij fsvereniging daarop tegen dat zij zieh na een zo lang stilztten
'terwijl zij reeds jarcnlang over belangriik bewijsmatenaal beschikte', niet te gcvder

trouw (respectievelijk in strijd met een goede procesorde) op dat bewijs kon beroe-
pen. Die enkele omstandigheid was daarvoor volgens de Hoge Raad echter onvol-
doende. Ook werd nog door Schotanus aangevoerd dat de bedrij fsvereniging het
mocilijk had gemaakt tegenbewijs te leveren in de vorm van getuigenverhoor,
maar zij slaagde er niet in dit nader te onderbouwen met feiten en omstandigheden
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat daardoor bewijsmogelijkheden verloren
waren gegaan. Hiema zullen nog andere specifieke punten aan de orde komen,
waarvoor een beroep op art. 6:2 BW van betekenis is (of zou kunnen zijn).
Ten slotte lijkt het in het algemeen weinig vruchtbaar om in het kader van een
eigen-schuld verweer analoog aan art. 6:101 BW, de Stelling op te werpen dat
de regresnemer in zijn verhouding tot de benadeelde heeft miskend dat van minder
schade sprake is dan waarvoor een uitkering of verstrekking werd verleend. Wie
verwijtbaar onverschuldigd betaalt, zou de dan gekozen redenering zijn, moet maar
zelf de gevolgen daarvan dragen. Dat veronderstelt echter dat de schade van de
benadeelde in werkelijkheid lager is dan door de regresnemer, bij het vaststellen
van de uitkering, werd aangenomen. Maar als dat zo is, kan de schuldenaar zieh
beter gewoon tegen de regresvordering verweren met de Stelling dat de benadeelde
van het schadevoorval geen schade heeft geleden of minder schade dan de door
de regresnemer toegekende uitkeringen. Daarvoor is immers geen toerekenbaarheid
nodig aan de zijde van de regresnemer. Maar wat geldt als de schadeveroorzaker
of WA-verzekeraar de Stelling dat de benadeelde minder schade lijdt dan waarvoor

HR 17 Oktober 198o. ,V/ 1987. »17 nt JBMV (SrAo«iniu/B«frf#hwriiigiiig). NJ-annoUtor Veegens zel de
zaak in het licht van (tie eventude horizontale working van) an. 6 EVRM. Dumaas wijst hij op andere gronden
waarop het onderhavige beroep had kunnen worden gegrond. zoals afstand van recht en rechtsverwerking.

308



is uitgekeerd moeilijk kan onderbouwen? Als dan wcl vaststaat dat het uitkenngsor-
gaan een beoordelingsfout heeft gemaakt bij het toekennen van de uitkering, zou
het vanuit zijn perspectief mogelijk aantrekkelijker zijn om op die grond verweer
te voeren. Zijn Stelling zou dan luiden dat de tout van het uitkenngsorgaan tot
gevolg heeft dat onnodig aan de benadeelde uitkenng is verncht. Die Stelling valt
dan ook zo te lezen, dat als gevolg van de beoordelingsfout het causale verband
ontbreekt tussen de gevorderde regressom (voorzover die betrekking heeft op de
onnodig uitgekeerde bedragen) en het schadevoorval waarvoor de schuldenaar
jegens de benadeelde aansprakelijk is.'*" Zoals gezegd. moet aan het vereiste
verband tussen de uitkenng waarvoor het uitkenngsorgaan regres zockt cn het
schadevoorval echter niet te zwaar worden getild. Met name voor die gcvallen
kan het dus interessant zijn of analoge toepassing van art. 6:101 BW een optic
is.

r/. 6. / 0 / ßW

Kan de schadeveroorzaker of WA-vcrzekeraar de regresnemer f»«Ä) />M/7I'M </e
gf/joemrfe grow</t'/j analoog aan art. 6:101 BW eigen schuld legenwerpen met
betrekking tot de schade waarvoor de betrokken uitkering is gedaan? I let ligt voor
de hand dat daarvoor wel plaats moet zijn: ook op de regresnemer rust, dunkt
me, binnen de grenzen van zijn verantwoordelijkheid voor de schade van de bena-
deelde, een schadebeperkingsplicht jegens de schadeveroorzaker (zie art. 6:2 lid
1 BW). De schade van de benadeelde kan, bijvoorbeeld ingeval van arbeidsonge-
schiktheid, door nalatigheid van de regresnemer hoger zijn dan op zichzelf genomen
het geval had hoeven te zijn. Daarvan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn Indien
de werkgever van de benadeelde of het UWV is tekortgeschoten in de naleving
van de op hem rüstende inspanningsverplichtingen voor een adequaat begelcidings-
trajeet, Een ander verwijt zou kunnen zijn dat men naliet saneties tc stellen bij
de niet-naleving van bepaalde formaliteiten door de benadeelde. Werkgevers kunnen
hebben nagelaten te onderkennen dat de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een
lichamelijk gebrek waarover de werknemer bij de aanstellingskeuring onjuiste
informatie heeft verstrekt, indien dat gebrek als gevolg van het schadevoorval
is geactiveerd en tot de verschuldigde loondoorbetaling heeft gelcid. Voor het
beroep op eigen schuld in dit verband lijkt me overigens niet noodzakelijk dat
de eigen schuld van de regresnemer plaatsvond in zijn hoedanigheid van schadedra-
ger, dus in dezelfde hoedanigheid als waaraan het regresrecht wordt ontlecnd.
Te denken valt aan het geval dat de benadeelde toevallig in dienst was bij de uitke-
ringsinstantie en de fouten in de sfeer liggen van zijn dienstbetrekking (of: als
de uitvoeringsinstelling krachtens meer dan een wet uitkeringen verschuldigd is

1233 Vgl. over het vereiste causale verband Van Leeuwen & Bouma (1993), p. 234.
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aan de benadeelde).'"' Ook kan de schade (en daarmee uiteindelijk teveus de
bedragen waarvoor die verzekeraar uiteindelijk regres zoekt) hoger zijn doordat
de aanspraak van de benadeelde op een uitkenng van zijn schadeverzekeraardoor
de laatste is getraineerd, dan wel dat die naliet om te controleren of de benadeelde
voldeed aan zijn informatieplicht (het doen van opgave van eventuele gebrcken
of schade bij aanvang van de verzekering).

Omgekccrd zou ook de WA-vcrzekeraar in de regresprocedure een verwijt kunnen treffen vin een
te passicvc, vrijwcl alles afhoudende houding, indien /ij cigcnlijk door de benadeelde als eerste werd
•angesproken. Tcrughoudcndhcid past echter bij de Stelling dat de WA-ver/ekeraar door het getmneer
hcl recht heeft vcrspccld om het regres tc betwisten. In Oc/ro /./oyrf/7/i/eW/oytf recs die vraag ussen
twee WA-vcr/ckeraars van cen werkgever, met strikt gescheiden ('spiegelbecld') dekking. De ene
ver/ckeraar schiktc de zaak en betaalde aan de benadeelde, nadat de ander zieh volkomen fassief
enafhoudend hadopgcstcld. Eenmaal aangesproken tot verhaal betwistte die ander de aansprakclikhcid
kcnnclijk op goede gronden. De klacht van de ccrstc dat hcl hof had miskend dat de passief gcHcven
ver/ekeraar haar recht om voor de regresvordering de schuldvraag tc betwisten had vcrspceU (art.
6:2 lid 2 BW), ging de Hogc Raad cen brug tc ver.'"'

Het is in het algemeen, ongeacht de precieze grond die wordt aangevoerd. niet
cem-oudig bef mfkeringsbeJe/d van de regresnemer in bef kader van een door hem
ingestelde verhaalsactie aan de orde te stellen. Verzekeraars, werkgevers en fondsen
genieten een zekere mate van bestuursvrijheid en de regreszaak is met de plaats
de beslissing over toekenning en de duur van uitkenng (opnieuw) te beoordelen.
De schadeveroorzaker (of WA-verzekeraar) zou bovendien geen invloed moeten
kunnen hebben op de bedragen waartoe de benadeelde gerechtigd is.'"* Aange-
nomen wordt daarom wel dat slechts marginaal kan worden getoetst.'"' Op
argumenten van die strekking wijst ook de Hoge Raad bij zijn beslissing inzake
Mif/Vwfl/i' Ate/tr/am/en/Woi«/.?««/ //, om het regresrecht van particuliere schadever-
zekeraars ook te laten gelden voor onverplichte schadeuitkeringen. Het oude regime,
waarin schadeverzekeraars alleen in de vordering van de benadeelde werden gesub-
rogeerd indien ze verplicht uitkering deden, kon de schadeveroorzaker (WA-verze-
keraar) ertoe aanzetten de verschuldigdheid van de uitkering te betwisten, hetgeen
schadeverzekeraars terughoudender kon maken in hun uitkeringsbeleid.'"*" Daar-
naast geldt, specifiek voor administratieve instanties (sociale verzekeraars en de
ambtenarenwerkgever), dat de burgerlijke rechter in het geheel niet mag beoordelen

• : « * • ' - • • - ^

12.16 Vgl. HR J november 1989, AU 1990. 402 m. JBMV (ZMw/wi«&niaiiW«i,a«^on<fc Afotorwmbwr) De Zieken-
fondsraad rocht daar regres voor uitkeringen die ze in de hoedanigheid van amblenanrnwcrkgever had gedaan

«37 HR 19 april 1997, ,V/ 1997. 24 nl. MMM (iWw t/o»rf /ndW/ov«/). Het hol'had \t»r het oonfccl dal van rcchtsver-
werking geen sprakc was, gehecht aan de omslandigheid dat een aanvankelijk voorstel van de niet-bctalende
WA-vereekeraar toi betaling van 50*. /onder erkenning van aansprakeltjkheid door de vertual/oekende WA-
vmekerav was afgcslagen en deze laatste daarop eigenhändig was gaan schikken

I2M Stagier (1963). p 4. De Kok (1965), P 101; Verwer (1970). p 87; Van Boom & Storm (I99S). p. 151; Van
Boom (2000a). p 64; vgl. voordeOngevallenwet HR 23 juli 1946. A7 1946. S4S nt DJV (Cenfrafc rf

IM« Pardaan (2001), p J4
1140 HR 7 januan 2000. M/ 2000, 212 nt. MMM (/V<H,«I<I/<- \«/<WaiKf«i/lfoii</j«u/ //)
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of het uitkerende lichaam verplicht was tot het doen van de uitkering, de verstrek-
king of de bezoldiging waan'oor het regres zoekt.

m

In deze laatste zin beslistede Hoge Raad inzake Kan Gt?/?e«/Sfaaf voor het regres-
recht van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren. l)e rechter mag bij de beoordeling
van de vraag of plaats is voor regres niet nagaan of voor het overheidslichaam
de plicht bestond tot het doen van de uitkenng.'"" Van Cieffen betwistte dat
het ongeval van twee militairen die wegens dienstverlof huiswaarts keerdcn een
dienstongeval was. De verhoogde invaliditeitsuitkeringen waarvoor de Staat regrcs
zocht zouden daarom onterecht zijn verstrekt. In het cassatiemiddel werden zowcl
de toekenning van het pensioen als de hoogte ervan bctwist. Dat verweer bleef,
ook als cassatieklacht, zonder succes: het stond de burgerlijke rechter niet vrij
dat te beoordelen. A-G Ten Kate wijst er daarbij met name op dat dc vraag, of
invaliditeitspensioen moet worden toegekend en tot welk bedrag aan ecn afzondcr-
lijke rechtsgang onderworpen is. Van de bedoeling om de administrative bcslissing
daarover in de regreszaak te kunnen hertoetsen blijkt immers noch uit de tekst
van de VOA, noch uit de geschiedenis van die wet.

Voor sociale verzekenngen is dat niet anders. '"* Voor het WAO-regres oordeelt
de Hoge Raad uitdrukkelijk in die zin in zijn arrest inzake CV/i/raa/ flf/iccr .Vc/tttt/e-
verze£en>«g//teaV//ysverew/gmg. De benadeelde werkte ten tijde van het ongeval
bij zijn vader. Volgens de WA-verzekeraar waren de WAO-uitkeringen ten onrechte
aan hem uitgekeerd omdat daarbij geen sprake zou zijn geweest van een dienstbe-
trekking tussen vader en zoon. De (toenmalige) bednjfsvereniging was bij het
toekenningsbesluit wel daarvan uitgegaan, en had de zoon daarom aangcmerkt
als verzekerde in de zin van de WAO. Maar volgens de Uoge Raad mag de rechter
die over het regres heeft te oordelen daarbij niet zelfstandig nagaan of de WAO
ten tijde van het toekenningsbesluit recht gaf op een uitkering. Men heeft te aan-
vaarden dat de beslissing van de bednjfsvereniging of de beroepsrechter in overeen-
stemming met de WAO is gegeven.'^ Wellicht betekent dit ook dat niet mag
worden beoordeeld of verplicht is uitgekeerd (waaraan dan de conclusie verbonden
zou worden dat voor regres geen plaats is). Ik denk aan het geval dat de WAO-
uitkering werd verstrekt terwijl de arbeidsongeschiktheid (of het vooruitzicht daar-
van) enkele maanden na het intreden van de sociale verzekenng is ontstaan.'*"
Ook Hartliefen Van Maanen verstaan 's raads oordeel in die zin, dat de gewonc

•241 HR 4 juni 1976, AU 1977, 4 nt. ARB (Ka/i 6<r#en/iVoa/), in die zin meer recent Rb. Zwolle 31 maaH 1993,
AC/ 1993. 684 MÄ/>/$C«B).

1242 In die zin ook reeds A-G Ten Kate inzake HR 4 juni 1976. At/ 1977, 4 nt. ARB (Kan Gq0en/Sraa/).
I24j HR 23 februari 1990. Atf 1991. 574 nt. CJHB (Ce/wroa/ ÄeAe*r/£«yn>//ver«iigi>i£). In die zin ook Hof Den

Haag 29 apnl 1998, ro/n/- 95/1113 (niet gepubliceerd).
1244 Zie art. 18 e.v. WAO.
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von regr« vw«fen/igen

rechter zieh aan een inhoudelijke beoordeling van de vraag of terecht is uitgekeerd
in de regreszaak dus nooit mag wagen. '**' De Hoge Raad spreekt bij zijn oordeel
over het ontbreken van beoordelingsvrijheid van alle gevallen waarin sprake is
van krachtens de WAO gemaakte kosten, en legt dat uit als kosten die 'krachtens
eendoordebedrijfsverenigingofdeberoepswetgegevenbeslissingzijngemaakt'.
Het lijkt erop dat hij daarbij niet heeft willen meegaan met zijn A-G, die op dit
punt een uitzondenng wilde maken voor geAee/ onverplicht gedane uitkeringen
(zoals uit coulance). Dat daarvan sprake is zou moeten worden afgeleid uit de
bcslissing van de bedrijfsvereniging.'*** Maar het lijkt er niet op dat de Hoge
Raad dat onderschnjft. Eerder lijkt het erop dat indien de uitvoeringsinstelling
positief heeft beslist, ongeacht de redenen die ze daarvoor heeft, onbetwistbaar
is voldaan aan de voorwaarde van het regresrecht dat sprake is van krachtens de
wet gemaakte kosten. Ook een beroep op de derogerende werking van art. 6:2
lid 2 BW zal wellicht geen uitkomst kunnen bieden. Het toekenningsbesluit van
de uitkeringsinstantie zou dan weliswaar gewoon in stand blijven (alleen het rechts-
gevolg, de verbintenis tot het betalen van de regressom, wordt buiten toepassing
gelatcn), maar dat zou toch weer om een inhoudelijk oordeel vragen.
Bctekent dit dat de uitvoeringsinstantie civielrechtelijk dus eigenlijk maar wat
raak kan beslissen, en het risico van onverschuldigde betaling in beginsel onbeperkt
kan afwentelen op de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar)? Is dat niet
onredelijk? De WA-verzekeraar richtte in evengenoemd arrest Ce/i/raa/ ZteAeer
StVioJt'w/zt'Ät'nwg/SeJn^-verffn/gi/ig zijn pijlen (mede) op art. 6 van het Europese
Mensenrechtenverdrag (EVRM). Door de formele rechtskracht van het besluit
tot tockenning van de WAO-uitkering aan de benadeelde zou hij in zijn burgerlijke
rechten zijn aangetast omdat hem dat (ten onrechte) bloot stelde aan het regres,
zonder beroepsmogelijkheid. Maar de Hoge Raad ziet het anders: als de uitkering
ten onrechte zou worden verstrekt, kan het civiele plafond tegengaan dat de schul-
denaar teveel verschuldigd is.'*'" Dat (steun)argument van de Hoge Raad zal
echter niet opgaan als de uitvoeringsinstelling een uitkering toekent waarvoor de
schadeveroorzaker tot regres gehouden is, terwijl hij bij het wel correcte besluit
noch op een andere grond of aan een andere uitkeringsinstantie regres verschuldigd
zou zijn geweest, noch tot schadevergoeding zou zijn gehouden jegens de bena-
deelde zelf. Van Boom onderkent dat probleem, maar acht het profij'argument

1245 Hartlief & Van Maancn (1991). p. 29S; zie ook »runner in zijn noot ondcr het arrest (punt I).
124* Zie «k Conclusie bij 1IR 23 februan 1990. NJ 1991. 574 nt CJHB (Cen/rua/ «eAw/fi«/n#iw*mgi>ig), nr.

2.5.
1:47 HR 23 lebruan 1990. W 1991. 574 nt CJHB (Onrrua/ Btf*«r/B«yn#hwm»i£ing). De tockenning van de

WAO-uitkcnng aan de hcnadecldc maakt volgens de raad slechts dat de WAO-instantie in de plaats trerdt van
dcbcnadcelde In die/in ook: A-G Ten Kate inzake HR 4 juni 1976. A7 1 9 7 7 . 4 M . ARB (Pan Gr#«t/Sao/);
Hof Amsterdam 14 november 1996. ro//w 76ft'88 (Srt*ni/tnrv>i<gmg/-lego»t) (niet gepubliceerd); voortx Sbgtrr
(1963), p. 4; De Kok (1965). p. 101; Verwer (1970). p 87; Van Boom & Storm (1995). p. 151; Van Boom
(2000a). p. 64.
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doorsiaggevend.'"** Zoals ik eerder aangaf. lijken me zulke argumenten echter
met overtuigend voor een uitbreiding van het regres die haaks staat op het gekozen
wettelijke kader.'"" Niettemm lijkt herbeoordeling door de civiele rechter be-
zwaarlijk. Een uitspraak van het Amsterdamse hof kan illustreren.'"" Volgens
dc WA-verzekeraar had de bedrijfsvereniging ten onrechte een volledige WAO-
uitkering toegekend aan de benadeelde; dat had een AAW-uitkering met aanvul-
lende WAO moeten zijn. Het belang van de WA-verzekeraar daarbij was duidelijk:
in de voormalige AAW stond geen regresrecht. Het hof stelt voorop dat moct
worden uitgegaan van de formele rechtskracht van het oorspronkelijke besluit tot
toekenning van de WAO-uitkenng. De vraag of dat op goede gronden is genomen
kan in het algemeen, zo stelt het hof, bij regreszaken niet aan de orde komen.
Maar dat is naar 's hofs oordeel anders indien het regresrecht dat de uitkeringsin-
stantie aan die beslissing kan ontlenen ertoe leidt dat dc schadeveroor/aker /uv
5fl/t/o meer komt te betalen dan bij een juiste tocpassing van de bcpalingen van
het sociale recht het geval zou zijn geweest. Op die grond acht het hof (de ci viele
kamer) zieh bevoegd de zaak te onderzoeken. Als de civiele rechter zieh zoals
het Amsterdamse hof in casu ten onrechte hiertoe bevoegd acht, dan zal overigens
66k nog moeten worden beoordeeld of de benadeelde bij het correcte (afwijzings)-
besluit evenmin aanspraak zou hebben gehad op andere uitkeringen waarvoor een
wettelijk regresrecht geldt.'"'

Het moet erop worden gehouden dat de benadeelde de bcstuurlijke weg moeten
hebben bewandeld en dat bij het oordeel van de bestuursrechter of arbiter moet
worden aangesloten. Als dat is gebeurd, dan kan dat oordeel ook inhouden dat
de uitkering of verstrekking /e« onrecA/eheeft plaatsgevondcn. De bestuursrechter
kan hebben geoordeeld dat de benadeelde in een lagere schaal van arbeidsonge-
schiktheid had behoren te worden ingedeeld,'"* of dat de uitkeringsinstantic
buiten de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid is getreden. Het moeilijke
is dat de termijn om het gewraakte toekenningsbesluit van het uitkeringsorgaan
voor de bestuursrechter aan te vechten, tegen de tijd dat de regresprocedure is
aangevangen, veelal zal zijn verstreken. Wei mogelijk is om in het kader van het
civiele plafond het gedrag van de benadeelde aan de orde te stellen, los van de
reactie daarop van de regresnemer.'"' Te denken valt aan het geval waarin
het overheidslichaam naar aanleiding van het ongeval ambtenarenpensioenen ver-

1241 Het profijlargumem werd besproken in paragraaf 6.3.1. Van Boom (2000a), p. 65 : 'gegeven de lijn van de
rechtspraak moet men dc aansprakelijke in die gcvallen echter toevoegen dat hij niet word! benadecld, doch
dat hem slechts een voordeel ontgaal '

• 249 Het wettelijke kader waarbinnen net regres geoorloofd is werd besproken in paragraaf 4.8 en 4 .9. ' '
1230 Hof Amsterdam 14 november 1996, ro /n r 760/88 (BeJn//jv*nrBi«/<ig/^ego<i).
1231 Overigens komt het hof in deze zaak alsnog tot de conclusie dat de regresvordenng toewijsbaar is omdal het

toekenningsbesluit uiteindelijk loch terecht is genomen.
1232 Voorzovcr het regres niet collectief word) afgewikkeld.
123) Voor de regresvordenngen die ondcr het O i m u v u fe r fcu / j ra* / A » / vallen (ZW. WAO, WAZ en WAJONG)

wordt over net civiele plafond in begiiucl niet meer geprocedeerd.
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vo/i

strekt, maar wegens onvoldoende controle en begeleiding niet (tijdig) onderkent
dat de genezing van de betrokken ambtenaar door eigen toedoen einstig is bekm-
merd of vertraagd. Het verwijt aan de regresnemer houdt dan direct verband met
fouten van de benadeelde die ook kunnen worden meegewogen bij de vaststelling
van het civiele plafond. Eventueel zal de uitkenngsinstantie de betreffende bedragen
in gevallen als deze ook al wel kunnen terugvorderen van de benadeelde (bijvoor-
beeld krachtens art. 6:203 BW).'"* Dat zou in het algemeen als een schending
van de schadebeperkingsplicht moeten worden aangemerkt.

Dat de schadeveroorzaker (of diens WA-verzekeraar) door analoge toepassing
van de regels van voordeclstoerekening, matiging en eigen schuld alsnog 'de dans
ontspnngt' lijkt over de gehele linie gezien uitzonderlijk. Daarvoor bestaanniet
gauw goede gronden; gewezen werd op omstandigheden die wel voldoende grand
kunnen opleveren voor een vermindering van zijn aansprakelijkheid.

8.6 Aanverwante regels

5.6. y /n/ei</i>i#

Het centrale punt van aandacht lag in het voorgaande bij de regels van het materiele
recht. Maar ook door verschillcn daarbuiten, op een meer praktisch, feitelijk niveau
kan de handhavingsfunctie van het regres worden gefrustreerd: de niet-toepasse-
lijkheid van aanverwante regels voor het inroepen van de regresvordering kan
craan bijdragen dat de schuldenaar onvoldoende of zelfs niet met de gevolgen
van zijn aansprakelijkheid wordt geconfronteerd. Hebben regresnemers voor het
geldend maken van hun vordering, net als benadeelde, de mogelijkheid van een
action directe (paragraaf 8.6.2), een bevoorrechte positie boven anderen (paragraaf
8.6.3), de mogelijkheid tot besparing van proceskosten door voeging (paragraaf
8.6.4)? En: worden ze in verband met het denvatieve karakter van de aansprakelijk-
heid bij regres beperkt in hun recht door reeds lopende verjaringstermijnen (para-
graaf 8.6.5)?

5.6.2

8.6.2.1 HET WAM-REGIME (ART. 6 WAM)

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen geeft slachtoffers van ver-
keersongevallen waarvoor de eigenaar of houder van een motorrijtuig (mede) aan-
sprakelijk iseen eigen recht op schadevergoedingjegens diens aansprakelijkheids-
verzekeraar (art. 6 lid 1 WAM). Deze zogenaamde art/on «/zrecte (rechtstreeks

1254 Clausing (1970), p. 209 wijsl op het risico dat de benadeelde dubbel (eerst bij zijn verzekeraar. dan bij de
schadeveroorzaker) wordl gekört in zijn recht op schadevergoeding
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vorderingsrecht) stelt hen in Staat de verzekeraar rechtstreeks aan te spreken tot
verhaal. Zonder deze regeling zou de benadeelde (in beginsel) alleen indirect van
het WA-verzekerd zijn van de schadeveroorzaker kunnen profiteren. De op WA-
verzekeraars nistende uitkenngsplicht berust immers pnmair op de verzckerings-
overeenkomst. en die geldt tussen de verzekeraar en de schadeveroorzaker. In het
algemeen is het ovengens wel gebruikelijk dat verzekeraars in de polisvoonvaarden
bedingen dat ze als gevolmachtigde rechtstreeks aan de benadeelde kunnen beta-
len.'"" Robben merkt op dat dit echter onder meer het nadeel heeft dat de vol-
macht door de verzekerde kan worden herroepen. Tot een onhcrrocpelijkc volmacht
zal ook de verzekeraar niet gauw geneigd zijn.'*** De <J<7I7»I f///vc7e geeft de
benadeelde een stevigere positie: de benadeelde heeft met alleen een actiejegens
de WAM-verzekeraar, opdat de verzekerde som buitcn het vermögen van de schade-
veroorzaker kan blijven. maar öök een eigen recht dat los Staat van de verhouding
tussen WAM-verzekeraar en schadeveroorzaker (zij het dat de aard en inhoud
daarvan wordt beheerst door de aansprakelijkheid van de WAM-vcrzekcrde. de
schadeveroorzaker). Het tenietgaan van de uitkenngsplicht in die verhouding tot
de schadeveroorzaker bevrijdt de WAM-verzekeraar dan ook niet jegens de bena-
deelde. Dit geldt echter niet indien de benadeelde, zoals in regressituaties het geval
is, al werd schadeloos gesteld (aldus art. 6 lid I, laatste volzin WAM). De action
directe is het sluitstuk van de ovenge regeis van het WAM-regime (verzekerings-
plicht, verbod tot het tegenwerpen van verweermiddelen door de WAM aan de
benadeelde). dat extra bescherming moet bieden tegen de oninbaarheid van vorde-
nngen van de slachtoffers van gemotoriseerde verkeersongevallen. Hun vordenng
moet niet afstuiten op het niet WA-verzekerd zijn van de schadeveroorzaker, of
op een beroep op verrekening door de WA-verzekeraar van door de schadeveroorza-
ker nog verschuldigde premies,'"' om maar wat te noemen. Vanuit die bescher-
mingsgedachte, het minimaliseren van het risico van oninbaarheid van de vordering,
heeft art. 6 WAM sinds de invoenng ervan een ruim toepassingsgebied gekre-
gen.'"* Het geldt volgens de algemene definitie (art. I WAM) niet alleen voor
de primair benadeelde (degene die feitelijk slachtoffer werd van het verkeerson-
geval), maar ook voor al zijn rechtsverknjgenden. Uit de Memorie van Toclichting
blijkt dat dit ruim moet worden verstaan,'"'' Alle categorieön slachtoffers die
ik eerder onder de term benadeelde bracht,'** lijken probleemloos eronder tc

12» Robben (1993). p. 25; Van Dam (1995). p. 121; Mok (1998), p. II.
125» Robben (1993). p. 26.
1257 Vgl. art 7 17.1 lOu BW: "De verzekeraar kan opeisbarc premic(...) venekenen met hetgeen hij aan de lot urtkermg

gerechtigde verschuldigd is. oo/k iiu/ien rfezegeen jrAu/ffenaar von depremj? «' , zoals de benadeelde, maar
öök de regresnemer (cursief toegevoegd. EE). Die laatste mogelijkheid zou krachten» art. 6:l27derde lid BW
in de onderhavige gevallen ontbreken. Zie daarover Van Dam (1995), p 118 e.v. en Mok (1998), p 76

1251 Robben (1993). p. 12.
1259 Robben (1993), p. 197 wijstdaarop. in de door haar aangehaalde passage wordt gesproken van 'eenicdermet

een eigen recht'.
12*0 Paragraaf 1.4.2.
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kunnen vallen. Het verschil dat hiermee is ontstaan tussen de bevoorrechte positie
van deze groep eisers en die van 'normale' slachtoffers van ongevallen waarvan
de gevolgen ernstig zijn kan met anders worden verklaard dan zuiver rechtspohtiek:
de stijging van het aantal (ook internationale) verkeersongevallen in dejaren 1960
en '70, die tevens de druk op de sociale stelsels in verschillende groter
maakte.'"' Het feit dat deze groep slachtoffers herkenbaar is en hun schade-
loosstclling maatschappelijk als nijpend werd ervaren, heeft verkeersongevillen
op de 'politieke agenda' gezet. De 'rekening' van dat probleem (de noodzaak van
cen adequate schadeloosstelling) werd bij de schadeveroorzaker gelegd: de gernoto-
riseerde verkeersdeelnemer op wie aansprakelijkheid rust en zijn WAM-verzekeraar.
Vanuit deze gedachte ligt het niet direct voor de hand om ook regresnem;nde
particulierc en sociale verzekeraars van deze bescherming te laten profiteren. Daar
speclt het belang van bevorderen van een adequate schadeloosstelling immers geen
enkcle rol. Uit oogpunt van doelmatigheid is daarvoor echter wel veel te zeggen:
regreszaken zijn veelal gericht tegen WA-verzekeraars, niet tegen de schadeveroor-
zaker in persoon. Omwille van het belang van een vlotte en efficiente afwikkcling
van regresvorderingen, waaraan thans sterk wordt gehecht,'*" ligt een action
direetc voor regresnemers (niet noodzakelijk het droit propre) dan zelfs in de rede.
Hoe is dat naar geldend recht? Zoals ik aangaf, worden ook rechtsverkrijgenden
van het verkecrsslachtoffer aangemerkt als benadeelde in de zin van art. I WAM.
Daartoc worden ook ziektekostenverzekeraars en andere schadeverzekeraars gere-
kend. Concreet betekent dit dus dat de ziektekostenverzekeraar omrffl/ hij krachtens
art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW wordt gesubrogeerd in de vordering tot schadever-
goeding jegcns de aansprakelijke, hij tevens recAmreeAseen e/gen recht verkrijgt
jegens diens WAM-verzekeraar.''*' Sociale verzekeraars, de Staat en het ABP
zijn geen 'rechtsverkrijgende' in de zin van art. I WAM, hun regresrechten zijn
zelfstandige rechten. Toch worden zij door de Hoge Raad eveneens aangemerkt
als 'benadeelde' in de zin van art. 1 WAM (wel verwerpt de raad ovengens de
opvatting dat de uitkeringslast voor de sociale verzekeraar zelfstandige schade
zou opleveren).'"'"' Voor de gevallen van aansprakelijkheid waarvoor de verplich-
te WAM-dekking geldt hebben regresnemers dus - ook als hun vordering jegens

1261 l)c achtcrliggendc gedachte is denk ik niet geweest dat he« bevorderen van een verbeterde schadeloosstelling
voor vcrkciTsslachtolTers \ia het aansprakclijkhcidsrecht daann enige verbetenng zou kunnen breiigen (de regeling
van verpachte voordeelstocrckening dwingt de benadeelde eerst zijn sociale aanspraken geldend le maken).

126: / i c paragraaf 9.1.
12») Robben (1993), p 198.
UM l-erst in die zin voor sociale ver/ckeraars de Conclusie van A-G Ten Kate inzake HR 7 november 1975. M/

1976,332 nl. ARB (Zirtkm/oiidVA'a/ioiia/* NroVr/<iiid>/i), onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van art.
1 WAM, en daarin met weinig omhaal gevolgd door de Hoge Raad. De kwestie is door het Benelux Gerechtshof
met roveel woorden overgelaten aan het mateneie recht, zie Robben (1993). p. 201. Ook voor de Sttat en ABP
bij het VOA-rcgres beshste de raad in die zin. HR 10 augustus 1994. W 1995. 58 (Genrra/ ^rr«/«ii/S/aa»
<•« ,<SP) Wem voor de WAO HR 10 maart 1995, W 1997, 525 nt. MMM (n&fe/wnfa/g) . en hetzelfde lijkt
dan te moclcn gelden voor »«rigevers met het regresrecht \an art. 6:107a BW (en hun rcchtsverkrijgende
verzekeraars).
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de schadeveroorzaker berust op subrogatie - een zelfstandig recht op betaling van
de WAM-verzekeraar.'"** In die gevallen waann de aansprakelijkheid en de
inhoud van de regresvordenng voldoende vaststaan is het risico van oninbaarheid
daarvan wegens insolvabiliteit door gebreken of het ontbreken van de verzekering
dus uiterst gering.

8.6.2.2 ALGEMENE ACTION DIRECTE (TITEL 7.17 BW)

De regeling van de action directe is vooralsnog beperkt tot gevallen van aanspra-
kelijkheid waarvoor een verplichte WAM-dekking bestaat (en bij/ondere gevallen,
zie art. 12a Jachtwet), maar daann zal binnenkort enige verandering komen. In
het wetsontwerp voor het verzekenngsrecht van titel 7.17 van het Burgerlijk Wet-
boek is inmiddels namelijk ook voor normale (vrij willige) W A-verzckenngen een
(wat minder vergaande) regeling in die richting voorgesteld.'*** Het verschil
met de ac//'ow rf/'rec/e van art. 6 WAM is dat de benadeelde volgens dc ontwerpre-
geling weliswaar een vordering in de zin van een actie verkrijgt tegen de WA-
verzekeraar, maar met öök een eigen rcc7i/, zoals bij art. 6 WAM.'*''' Dat wil
zeggen dat de WA-verzekeraar op basis van zijn gehoudenheid tot betaling jegens
de schadeveroorzaker tevens gehouden is tot betaling aan de benadeelde, en dus
me/ op basis van een eigen - zelfstandige - rechtsverhouding tot de benadeelde.
Praktisch betekent dit dat de WA-verzekeraar jegens de benadeelde onder dezelfdc
voorwaarden en met de beschikbaarheid van dezelfde bevoegdheden en dezelfde
verweermiddelen tot betaling gehouden is als die hem toekomen tegenover de
schadeveroorzaker. Het nieuwe recht gaat dus niet zo ver als het WAM-regime,
waar ook zulke verweermiddelen niet aan de benadeelde kunnen worden tegenge-
worpen (zie art. 11 WAM). Het maakt de benadeelde enkel onafhankelijk(er) van
de schadeveroorzaker en diens vermögen.

Te verwachten valt dat de nieuw voorgestelde ac//ow ^/>ec/c ook zal geldcn voor
regresnemers, de tekst van het ontwerp biedt daarvoor in elk geval voldoende mim-
te.'"** Vanuit het perspectief van regresnemers valt daarvoor zoals gezegd veel
te zeggen (denk voor particuliere verzekeraars öök aan het regres buiten het gebied
van personenschade). Het zou hen voor de afwikkeling van regresvorderingen

1265 Robben (1993), p. 197; De Bosch Kemper (I99S), p. 43; Van Boom (2000a), p. 69. Dal gold ovengens ook
al onder het regime van de Ongcvallenwet 1921, Giltay Velh (1969), p. 233.

126« De regeling ontbreekt in het aanvankciijk op 16 mei 1986 bij de Twcedc Kamer ingediende wetsvooritel, zij
is voorgesteld bij (dc zoveelste) Nota van Wijziging. Dc Raad van State heeft er inmiddels gematigd positief
over geadviseerd (de regeling gaat de raad met vcr genoeg), zie TK 1999-00, 19 529. D, p. 4 (met nadcr rapport
van minister Konhals).

1267 'DroiV proprv'. zie over dit onderscheid in het algemeen Robben (1993). p. 40; zie vooru Mok (1998), p. 90.
1268 Anders dan het nader te bespreken an. 3:287 BW, dat volgens het cerate lid alleen geldt voor de 'vordering

tot vergoeding van schade' (en dus - wellicht - niet 66k voor vordenngen tol lerugbctaling van een geldsom
zoals regresvorderingen), wordt in de ontwerpbepaling voor de ac/ion tfrccte neutraal gesproken van 'vordenngen'.
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onafhankelijker maken van de bereidwilligheid van schadeveroorzakers en VA-
vcrzekeraars en tevens beter aansluiten bij het regime van art. 6 WAM.

5.6.5 Koorr<?c/rf or/. 5.257 W

Totdat het nieuwe verzekeringsrecht zal gelden (vermoedelijk in het jaar 2*05)
hebben regresnemers, net als de benadeelde zelf, buiten de WAM-gevallen aleen
een aansprakelijkheid op de schadeveroorzaker in persoon. De aanspraak di' hij
heeft uit hoofde van zijn WA-verzekenng staat in beginsel los van de aansp^ak
die regresnemers (of de benadeelde) op hem hebben. Regresvorderingen zijn cflar-
mce voor de inbaarheid van hun vordenng net als de benadeelde in beginsel afian-
kelijk van de vermögenstocstand van de schadeveroorzaker, en van concurrennde
vordcnngen van andere schuldeisers. Dit zou betekenen dat de regresvordeing
bij faillisscment van dc schadeveroorzaker, net als de schadevordering vai de
benadeelde in dc boedel zou vallen en beide slechtseen concurrerende vordeing
zou hebben. Maar zulke nsico's worden tot op zekere hoogte het hoofd geb(den
met het voorrecht van art. 3:287 BW. Dcze regeling bepaalt dat de vordenn} tot
schadevergoeding bevoorrecht is op de vordenng die de schadeveroorzaker teeft

jegenszijn WA-verzekeraar (lid 1). Op die manier moeten de verzekeringspennin-
gen toch nog terechtkomen bij degene die de aansprakelijkheid inroept. In het
tweede lid wordt bovendien bepaald dat de schuldeiser (regresnemer of benadeelde)
zieh zelfs op de verzekeringspenningen kan verhalen zönder dat hem rechten van
derden (bijvoorbeeld een pandhouder) op de verzekeringspenningen kunnen worden
tegengeworpen (lid 2). Voor deze constructie is naar het schijnt gekozen omdat
Meijers een eigen aanspraak van de benadeelde op een verzekeraar die niet de
zijne was (zoals ingevolge art. 6 WAM) te ver vond gaan.'**''
De regeling van art. 3:287 BW geldt ook in regressituaties. Voor subrogatie volgt
dat uit de algemene regeling van art. 6:142 lid 1 BW. Dat laat, zoals gezegd, bij
overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser de daarbij behorende neven-
rechten mee overgegaan. Voorrechten zijn nevenrechten in de zin van art. 6:142
BW, en daaronder valt öök art. 3:287 BW.'*™ Particuliere verzekeraars (en
het Schadefonds Geweldsmisdnjven) op wie door subrogatie de vordenng tot
schadevergoeding van de benadeelde overgaat hebben daarmee öök het wettelijke
voorrecht van art. 3:287 BW.'"' Voor regresnemers met een zelfstandig regres-
recht is dit anders. Aangezien zij niet de vordering tot schadevergoeding van de
benadeelde vcrkrijgen, zou ook het voorrecht van art. 3:287 BW, nu dit volgens
de tekst van die bepaling is verbonden aan 'vordenngen tot vergoeding van schade',
voor hen niet gelden. Dat zijn natuurlijk technische redenen, vanuit het belang

12»« PC 6, p. 877: Van Dam (1995), p. 123 e.v.
1270 Asser-Hartkamp 4-1. nr. 563: Van Achterberg (1999). nr II
1271 Art 6:142 BW Asser-Hartkamp 4-1. nr 563 (over voorrechten alsnevenrecht); Van Boom(2000a). p. 69s«H

vootts dat ook de offio« t/inrrw van an. 6 WAM als nevenrecht kan worden aangemerlct.
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van een gelijke behandeling van regresnemers (ter bevordering van rechtsgelijkheid
en hanteerbaarheid van de regresrechten) is er veel voor te zeggen om hun vorde-
ring dezelfde gevolgen te geven tegenover derden. Door een extensieve interpretatie
wordt echter, aangenomen dat art. 3:287 BW öök, maar dan rechtstreeks, geldt
voor de zelfstandige regresrechten.'"'" Het voorrecht van regresnemers gaat
daarmee zoals gezegd tevens, volgens het tweede lid, voor op alle rechten van
derden op de vordering van de schadeveroorzaker jegens zijn WA-vcrzekeraar.
Dat de regresvordering voorgaat op de aanspraak op de verzekeringspenningen
van de schadeveroorzaker sluit aan bij de strekking van de W A-ver/ekering. Maar
wat rechtvaardigt die betere positie van regresnemers?'*" Dogmatisch ge/ien
zou men daartoe kunnen aanvoeren dat aan de regresrechten het principc ten grond-
slag ligt dat de schade zoveel mogelijk behoort te worden gedragen door de schade-
veroorzaker (of diens WA-verzekeraar). Het voorrecht van art. 3:287 BW bevordert
dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. maar gaat daann een stap vcrdcr dan de action
directe: het geeft een (echte) voorrangsregeling. Of het principe dat de schuldige
betaalt daarvoor voldoende argument oplevert betwijfel ik. Dat principc (en de
daarop gebaseerde doeleinden van het regres) heeft bctrekking op de rechtsverhou-
ding tussen de regresnemer en de schadeveroorzaker. Binnen die verhouding is
het de schadeveroorzaker die al dan niet door middel van zijn WA-verzekering)
de schade behoort te dragen. Daarmee is echter niets gezegd over dc plaats en
betekenis van de regresvordering vergeleken met andere, concurrerende vorderingen.
Voorrang van de regresnemer zou achterstell ing betekenen van andere (zakenrech-
telijke of contractuele) gerechtigden (schuldeisers van de schadeveroor/aker).
Waaruit volgt dat het principe dat de schuldige betaalt zo zwaar zou moeten wegen?
Het voorrecht van art. 3:287 BW moet eenvoudigweg bevorderen dat schadeloos-
stellingplaatsvindt, zonder dat debenadeelde in zijn vordering wordt gefrustreerd.
Dat heeft met de grondslag van zijn vordering en het principe dat de schadeveroor-
zaker behoort te betalen, in mijn visie niet direct te maken. Dogmatisch gezien
lijkt er dan ook geen speciale reden om deze regeling speeifiek bij regres te laten
gelden.

De bescherming van art. 3:287 BW kent voor de praktijk intussen ook belangrijkc
beperkingen. Weliswaargeeft art. 3:287 BWde vordering voorrang, en beschermt
zij in zoverre bij faillissement. Maar deze regeling blijft behept met de beperking
dat schadeuitkeringen van WA-verzekeraars door het vermögen gaan van de aan-
sprakelijke. Het risico van oninbaarheid blijft in zoverre dus bestaan. Bovendien
zal de benadeelde daardoor bij faillissement van de aansprakelijke moeten delen

•272 Van Boom (2000a), p. 70 en uitvoenger Van Boom (2000c), p. 195 e.v.
1273 Tot die conclusie komt ook Van Boom (2000a), p. 4g: 'Een ander gebied waarop verliere Iweedeling (naasl

de TRV, EE) mogelijk en mijns inziens wensetijk is, betreu hei voorreehl van an. 3:287 BW (en naar körnend
recht de directe actie) van de benadeelde jegens de aansprakehjkheidsverzekeraar van de aamprakelijke pernoon',
en eveneens Van Boom (2000c), p. 195 e.v.
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in dc faillissementskosten.'"* Juist met het oog daarop heeft Van Dam in zijn
preadvies over het nieuwe verzekenngsrecht een ontwerp regeling gemaaktvoor
een algemene, directe actie voor titel 7.17 BW.'" ' Zoals gezegd zou die regding
in mijn visie wel moeten gelden voor regresnemers. Dit voorstel ligt aan de Dasis
van de thans voorliggende ontwerpregeling voor Boek 7 BW. De nadeler van
art. 3:287 BW zouden daarmee het hoofd kunnen worden geboden. Van Boom
steh voor om tot die tijd art. 3:287 lid 1 BW zo te lezen, dat de benadeelde daaraan
een exclusieve inningsbevoegdheid kan ontlenen.'"*

m .v

Voor wat betreft de procedure tegen de schadeveroorzaker zelf, in persoon, verdient
vermelding dat regresnemers zieh niet als civiele benadeelde in het strafproces
kunnen voegen ingevolgc de wet Terwee. 'Derden', dat wil zeggen anderen dan
degene die door het strafbare feit waarop de strafzaak betrekkjng heeft rechtstrceks
schade heeft gelcden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid tot voeging
in dit verband.'"' In 1966 besliste de Hoge Raad in een daaromtrent ingesteld
cassatieberoep 'in het belang der wet' dat ook gesubrogeerde verzekeraars zieh
met in d'e pl'aats van het sfachtoffer als beledigde partij in het strafproces kunnen
voegen.'"* Het praktische belang daarvan was toen overigens minder groot
omdat de maximumbedragen van de vordering waarvoor om voeging kon worden
verzocht toen aanmerkelijk veel lager waren (vorderingen tot maximaal 200 gulden
voor de kantonrechter en 500 gulden voor de rechtbank) dan thans het geval is.

5.6.5

8.6.5.1 INLEIDING

Ook met betrekking tot de vraag welk regime geldt voor de bevrijdende verjaring
van regrcsvorderingen, heerst enige onduidelijkheid. Het instituut van de bevrijden-
de verjaring berust op de gedachte dat schuldenaren of hun erfgenamen bescher-
ming behoeven tegen oude aanspraken (dat wil zeggen aanspraken waartegen zij
zieh door het lange tijdsverloop tussen het ontstaansmoment van de rechtsvordering
en het geldend maken ervan moeilijk meer kunnen verweren). Daamaast dient
verjaring het belang van de gemeenschap als zodanig, omdat het rechtszekerheid
biedt.'"* Voor het recht op schadevergoeding van de benadeelde zelf geldt be-

1374 Zie o.a. Robben (199.1). p 28; Van Boom (1994), p. 635 e.V.; Van Dam (1995). p. 125; Mok (1998). p. 89.
1275 Van Dam (1995). p 128 en op de hier relevante onderdelen instemmend Mok (1998), p. 90.

127« Van Boom (1994). p 638; instemmend Van Dam (1995). nl. 165.
1277 TK 1989-90. 21 345. nr. 3 (MvT). p. 11.

1278 UK 5 okiober 1965. AC/ 1966. 292 ( . / / iawpoo/ am/ £Wcw. G/a6e).
127« Aiser-Hartkamp 4-1. nr. 653; Akkcrmans (1998). p. 33.
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houdens bijzondere regelingen de algemene regeling, art. 3:310 BW.'**" Deze
regeling geeft een verjanngstermijn van vijfjaar na het moment dat de bcnadeelde
zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon (de schadeveroor-
zaker) bekend is geworden, en een längere termijn van twintig jaar. De 'körte',
vijfjaren termijn is de belangrijkste, maar ook de moeilijkste termijn. Het criterium
van bekendheid met schade en schadeveroorzaker is immers een subjeetief criteri-
um. Aangenomen wordt dat voor elke nieuwe termijn waarin de benadeelde met
een nieuwe schade of schadepost wordt geconfronteerd, de vijfjaren termijn op-
nieuw gaat lopen.'"*' Bij voortdurende, toekomstige schade waarvoor art. 6:105
BW de mogelijkheid biedt schadevergoeding te vorderen, past voorzichtigheid.
Men hoeft uiteraard geen gebruik te maken van de mogelijkheid van art. 6:105
BW, maar doet er wel goed aan de verjaring te stuiten.''** Dat geldt bij uitstck
bij inkomensschade, en dus ook in regressituaties. Maar daarmec stuiten wc, in
verjaringsterminologie, op een meer algemene moeilijkheid. Want golden dezelfde
regeis ook voor regresvorderingen? Over het antwoord op die vraag heorst grote
onduidelijkheid,'*" een manco dat hoofdzakelijk op conto komt van de wetgevor.
De invoering van het vijfde lid van art. 3:310 BW had wellichl de aanlciding
kunnen zijn om op dit punt meer duidelijkheid te bieden, maar dat is met gebeurd.
Wellicht zal daarin met het verstrijken van de termijnen van art. 3:310 BW de
körnende jaren verandering komen.

Overigens verdient het opmerking dat een bijzonder regime geldt voor de verjaring
van de action directe die regresnemers krachtens art. 6 WAM toekomt. Dat regime
Staat, ook bij subrogatie, los van de benadeelde; de action directe is zoals gezegd
immers ook voor schadeverzekeraars een zelfstandig recht. Het verjaart op grond
van art. 10 lid 1 WAM na drie jaar. Indien die termijn verlopen is, maar de vorde-
ring jegens de schadeveroorzaker nog niet is verjaard, dan kan men hem aansprcken
(en hij kan de schade declareren bij de WAM-verzekeraar, op grond van hun beider
verzekeringsovereenkomst). Robben steh dat dit öök geldt indien het omgekeerd
is, de regresnemer verliest dan zijn aanspraak jegens de schadeveroorzaker welis-
waar, maar blijft die op de WAM-verzekeraar net zo lang houden totdat ook die
verjaard is.'*"

I2M Voor het oude recht gold voor schadevorderingen de algemene regcling van an. 2004 BW (oud), die
de vordering den ig jaar na het inireden van de schade liet verjaren.

1281 Zie daarover o.m. Asser-Ilartkamp 4-1. nr. 674 en Akkermans (1998).
IM2 « J i . p. 928; Asser-Hartkamp 4-1; Spier e.a (2000), nr. 335 (Spier); Akkerman» (1998), p. 34.
12« Zie de Cbnclusie A-G De Vries Lemsch-Kostense bij HR 7 november 1997, Ai/ 1998, 384 (Koi«u/Jfaa/Aoo{/&«<fr

Afotorvenlw); Van Boom & Storni (1995), p. 149; Akkermans (1998), p. 33 e.V.; Van Boom (2000a), p. 94-97.
12*4 Robben (1993), p. 218.
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8.6.5.2 GELDEND RECHT: ONDUIDELIJKHEID IS ER TROEF

Welke regeis en termijnen gelden nu precies voor de bevrijdende verjaring van
regresvorderingen?'^' Voor het regresrecht door subrogatie van particu.iere
verzekcraars (en het Schadefonds Geweldsmisdrijven) geldt de regeling dieöök
geldt voor de benadeelde, daarover lijken de meningen onverdeeld. De gesubrogeer-
de verkrijgt z///i vordering tot schadevergoeding. Aangezien de gesubrogeerde
gcen beter of meeromvattend recht kan verknjgen dan de benadeelde zelf, blijft
het vcrjanngsregime dan volkomen hetzelfde.''*'' De vraag naar de verja-ing
van zijn vordering moet kortom worden beoordeeld op grond van het regime zoals
dat geldt sinds het ontstaan van die vordering bij de benadeelde. Over de wijze
waarop dat regime moet worden toegepast heerst echter, met name in de sfeer
van personenschade, grote onduidelijkheid. Vangtbij voortdurende schade op elk
nicuw schademoment (maandelijks lnkomensschade) een nieuw verjanngsmornent
aan? Het regres maakt het er niet eenvoudiger op: indien de verjaringsterrnijn
voltooid is. ligt de zaak helder, maar wat geldt indien de verjaringstermijn nog
loopt op het moment van de subrogatie?

Voor de zelfstandige regresrechten lijkt de vraag naar de toepasselijke regeiing
nog een gradatie ingewikkelder, aangezien die met gebonden zijn aan de vordering
van de benadeelde. In het arrest ß//Ys/na/S/ic/i///jg Pmsioew/ö/His /15P oordeelde
de Hoge Raad voor het regres in het kader van de Verhaalswet ongevallen ambtena-
ren (VOA) echter in andere zin.'"' De zaak heeft betrekking op een verkeerson-
geval tussen een fietser en een bromfietser, waarbij de laatste (een gemeenteambte-
naar) zijn heup had gebroken. De Staat en het ABP zochten regres bij de WA-
verzekeraar van de aanrijdende fietser, die zieh ter afwenng daarvan beriep op
de bevrijdende verjaring van art. 3:310 BW. Zij had daarin in hoger beroep gelijk
gekregen: volgens het hof was de regresvordering van art. 2 VOA inderdaad onder-
worpen aan de in art. 3:310 lid 1 BW bepaalde verjaringstermijn van vijf jaar.
In cassatie stelde het ABP zieh hierin niet te kunnen vmden, en beriep zieh daartoe
op het zelfstandige karakter van haar regresvordering en haar bijzondere aard (een
geldvordering strekkende tot terugbetaling van gemaakte kosten, geen vordering
tot schadevergoeding). Volgens het ABP zou daarom de algemene verjaringstermijn
van twintig jaar van art. 3:306 BW moeten gelden. De Hoge Raad verwerpt die
Stelling. Het hof heeft, in de woorden van de raad, terecht geoordeeld dat de regres-
vordering van art. 2 VOA dient als een vordering tot vergoeding van schade als
bedoeld in art. 3:310 BW zodat de algemene verjaringstermijn van twintig jaar
van toepassing is. Dit Staat meen ik echter haaks op het uitgangspunt in 's raads

I2i.< IV vraag naar de tocpasseltjkheid van de verjaringstcrmijnen van deacrion rfi>w»* van art. 6 WAM blijfthier
huilcn hcschouwing (al zal vcel van net hiema over art. 3 310 BW gezegde op dezelfde wijze gelden voor de
WAM-bcpalmgenV Verwezen zij daarvoor naar Robben (1993), p. 18$ e.V. en De Bosch (temper (1995). p
68-70.

i:>6 In die zin Akkermans (1998). p 35 en Van Boom (2000a). p. 95
12(7 HR 31 me. 2002. C00,l07HR (Ai,bim/SrifAru« /VJUKWI/O«.*» /(ÄP).
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junsprudentie dat de regresvordering van de VOA, net als de overige regresrcchtcn,
met tot schadevergoeding strekt.'"** en losstaat van de vordering tot schadever-
goeding van de benadeelde zelf. De Hoge Raad motiveert zijn oordecl als volgt:

"Immcrs het verhaalsrccht van het verhalend lichaam [het ABP, EE] mag ingevolge dc bcpaling van
art. 3 VOA nict ertoc leiden dal de lacdcns in ecn slcchlcrc positic komt ic vcrkcrcn dun wuurm hij
zou hebben vcrkcenl ingeval hij door de gctrofTcnc /elf tot schadevergoeding /on /ijn aangesproken
en zulks gcldt nict allecn voor dc hoogtc van de vordering doch ook voor de bcanlwoordmg vun de
vraag aan welke verjaringstcrmijn de vcrhaalsvordcring is onderworpen '

Deze redenering laat zieh echter moeilijk verenigen met de benadering die de raad
in hetzelfde arrest kiest voor de buitengerechtelijke kosten. Die berust immers
op de gedachte dat nu een schadekarakter voor de regresregeling van art. 2 VOA
ontbreekt, deze regeling zelf zieh niet uitstrekt over de buitengerechtclijke kosten
van de regresnemende instantie.'"'' Het gaat, zo bevestigt de raad inzake /fi/V.vwia/
5r/cA//ng Pe/j.Y/oew/ö/tt£Y /15/>, om een normale geldvordering, die echter wel aanlei-
ding kan geven tot een schadevordering (bij niet-nakoming). I litsluitcnd v\ anncer
dät het geval is ontstaat ecn daarbij behorendc aanspraak op vcrgocding van dc
buitengerechtelijke kosten. Heeft diezelfde vordering dan wel 'ineens' voldoende
schadekarakter om als vordering tot schadevergoeding in de zin van art. 3:310
BW te worden aangemerkt? Anderzijds moet de raad worden toegegeven dat de
gedachte dat de schadeveroorzaker (diens WA-verzekeraar) niet 'slechtcr' mag
worden van het regres, aanspreekt. Welk regime zou dan wel dienen te gelden?

8 . 6 . 5 . 3 VOORSTELLEN IN DE LITERATUUR

Over de vraag naarhet meest wenselijkeverjaringsregime voorregresvorderingen
is nog weinig gediscussieerd, maar voorzover daarvan wel sprake is lopen de
meningen uiteen. Overwegend lijkt te worden aangenomen dat ook de verjaring
van de zelfstandige regresvorderingen door de regeling van art. 3:310 BVV wordt
beheerst. Dieopvattingwordtopverschillendemanierenonderbouwd. Indeeerste
plaats wordt wel gesteld dat zelfstandige regresvorderingen een schadevergoedings-
karakter hebben en om <//<? reden vallen onder het bereik van art. 3:310 BW.'**°
Dat Staat echter haaks op het rechtskarakter van deze regresvorderingen. Van Boom
wijst in dit verband terecht, dunkt mij, op rechtspraak waarin de Hoge Raad het
eigen karakter benadrukt: zelfstandige regresvorderingen strekken (oorspronkelijk)
niet tot schadevergoeding.'"' Een ander argument dat wel voor de toepasselijk-

12(8 Zie paragraaf 8.1.
12*9 HR 29 apnl 1994. W I99S, 609 nt O H B (Afon'onafe AfeaVr/andW/fJW); zic daarover »upra, paragraaf 8.3.
12*0 Zie daarover Van Boom (2000a), p. 96 (met vordere verwijzingen).
1291 Van Boom (2000a). p. 95, onder verwijzmg naar HR 8 december 1938, AV 1939, 545 nt. EMM (Ä//JfcrMereefarn7igi-

fcant/ScAdnfcCTger) en HR 18 februan 1994, tt/ 1995,607 nt. CJHB (Äureau A/o/om>Vtt/jfve/w*eraa«//(iS/').
in het arrest inzake HR 7 november 1997, W1998, 384(Kountt/^oarfcorg/b/u/j Wo(orwr*ecr)bethldc lloge
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heid van art. 3:310 BW voor zelfstandige regresvorderingen wordt aangcoerd
is dat deze regeling - gelet op de tekst - ruim dient te worden geinterpreuerd.
Volgens het eerste artikellid geldt art. 3:310 BW voor 'rechtsvordenngen to ver-
goeding van schade'. De ruime interpretatie zou steun vinden in de wordinjsge-
schiedenis van art. 3:310 BW. Hoewel die daarover niet concreet is, word dan
betoogd dat art. 3:310 BW zou moeten gelden voor alle vorderingen die betrelkmg
hebben op aansprakelijkheid, 66k regresvorderingen.'"*" Te betwijfelen valt
of dat wenselijk is. In art. 3:310 BW wordt immers uitdrukkelijk gesprokei van
een vordering tot schadevergoeding (en overigens de vordenng uit een boeebe-
ding). lien uitbreiding naar regresvorderingen enkel en alleen omdat in die gevillen
sprakc is van aansprakelijkheid zet de deur open voor uitbreiding van de toepisse-
lijkheid naar willckeung elke andere vordering die verband houdt met gevillen
van aansprakelijkheid. Juist bij verjaring, waar het belang van rechtszekeneid
zwaarweegt, lijkt dat onwenselijk.

In dc derde plaats wordt de toepasselijkheid van art. 3:310 BW wel onderboiwd
met een beroep op de ratio van het zogenaamde civiele plafond. De gedache is
dan deze, dat de schadeveroorzaker door het regres niet in een ongunstigere vemo-
gensrcchtelijke positie mag komen te verkeren dan die wanneer hii zou ziin aaige-

sproken door de benadeelde zelf. Akkermans volgt die benadering:'"" bij niet-
tocpasselijkheid van art. 3:310 BW op regresvorderingen zou de schadeveroorzaker
of WA-verzekcraar zieh geconfronteerd zien met een verjaringstermijn van twintig
jaar. Dat zou dus, zo stelt Akkermans, aanmerkelijk nadeliger zijn dan het verja-
ringsregimc voor de vordering van de benadeelde. Het bijkomende voordeel van
deze benadering is dat dan (in beginsel) een-en-dezelfde verjaringsregeling (en
dus ook dezelfde verjaringstermijnen) gelden voor de bevnjdende verjaring van
a//f regresvorderingen. Toch zijn de onderlinge verschillen hiermee dunkt me
niet verdwenen. Bij subrogatie heeft het regime van art. 3:310 BW immers betrek-
king op het recht op schadevergoeding van de benadeelde zelf, tenvijl het bij deze
benadering voor de zelfstandige regresrechten betrekking zou gaan hebben op
de regresvordering zelf. Dat heeft allerlei consequenties, die ook het resultaat (het
verjaringsmoment) bij beide regimes heel verschillend maken. Zo zal de vijfjaren
termijn van art. 3:310 BW bij subrogatie aanvangen op het moment dat de 6e/w-
t/tv/rfe bekend is geraakt met de schade en met de aansprakelijke. Bij de toepasse-
lijkheid van deze regeling en het aanvangscnterium op de zelfstandige regresvorde-
ringen zal het daarentcgen gaan om de bekendheid bij de regresnemer, en niet
de benadeelde. Als de vijfjaren termijn daardoor bij subrogatie eerder aanvangt
dan bij de zelfstandige regresvorderingen zal ook het moment van verjaring anders

Raad indit verband «an het zelfstandige karikier van de regresvordenng voor de vraag naar verjaring ingevolge
de WAM

1292 Die benadenng kiest A-d De Vries I.entsch Kosten« in de zelfstandige regreszaak van het Waarborgfonds
Molorvcrkeer. MR 7 november 1997. .V/ 1998.384. nr. 8 (KcMuiu/lffoirfrorg/öiMEs Afoiorwfeer). en daarover
Akkermans (1998), p. 35.

I » 3 Akkermans (1998). p. ?6.
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zijn. Ook Akkenmans wijst op dit laatste en stelt ook zelf geen inhoudeli jke recht-
vaardiging te zien voor de verschillende uitkomst die de technische vcrschillcn
tussen de regresvorderingen hier opleveren.'"^ Hij wijst op de mogelijkhcid
die verschillen te elimineren door bijvoorbeeld ook bij regresvordenngen krachtens
subrogatie uit te gaan van de subjectieve kennis van de regresnemer, en niet die
van de benadeelde.'"" Een belangnjk bezwaar lijkt me dan echter dat daannee
het doel dat men met de toepasselijkheid van art. 3:310 BW nu juist voor ogen
had, niet wordt bereikt. Het uitgangspunt was immers dat deze regeling ook voor
de zelfstandige regresvordenngen zou moeten gelden om te voorkomen dat de
schadeveroorzaker door het regres in een nadeligere positie komt te verkeren dan
indien hij voor de schade zou zijn aangesproken door de benadeeldc zelf. Dat
wordt echter niet bereikt als voor het aanvangsmoment van de körte termijn van
art. 3:310 BW de bekendheid bij de regresnemer beslissend is.

Dat de bevnjdende verjanng voor de zelfstandige regresvorderingen d(x>r art. 3:310
BW zou worden beheerst is dus moeilijk te onderbouwen. Maar wat dan wd?
Van Boom stelt voorop dat zelfstandige regresvordenngen geen vordcrmg zijn
tot schadevergoeding, maar tot het vergoeden van uitkcringen. Volgens hem hecft
daarvoor dan ook - naar geldend recht - de algemene regeling voor de verjaring
van rechtsvordenngen te gelden, art. 3:306 BW. Dat zou betekenen dat een verja-
ringstermijn geldt van maar liefst twintigjaar, te rekenen vanaf het moment waarop
de regresvordenng opeisbaar is.'**** Van Boom stelt dat er wcliswaar gelet op
de gedachte achter de regeling van het civiele plafond wel wat voor te zeggen
valt om aansluiting te zoeken bij art. 3:310 BW. Daaraan, zo voegt hij toe, zou
dan wel de consequentie moeten worden verbonden dat voor het aanvangsmoment
van de körte termijn van art. 3:310 lid 1 BW de bekendheid van de /»t'/iHf/ccWc,
en dus niet van de regresnemer beslissend zou zijn. Het bijkomcnde voordeel is
dat dan exact hetzelfde verjaringsregime geldt als voor de regresvordering op basis
van subrogatie.'"' Maar of dat geldend recht is stelt Van Boom te betwijfelen.
Aannemelijker isdat, gegeven de zelfstandigheid van de verhaalsrechten, de twin-
tigjarige termijn van art. 3:306 BW geldt.'"*

Inderdaad ligt het bij regres meer voor de hand om het regime van art. 3:306 BW
gewoon te laten gelden dan het regime voor schadeclaims, art. 3:310 BW, ware
het niet dat de Hoge Raad dit voor het VOA-regres (en daarmee wellicht ook voor
de ovenge zelfstandige regresrechten) verwerpt. Bovendien zou dat impliceren,
dat de regeling van art. 3:306 BW alleen zou moeten gelden voor zelfstandige
regresvorderingen en dat voor vorderingen van particuliere verzekeraars de regcling

1294 Akkermans (1998), p. 36.
I2»5 Akkennans (1998). p. 36.
1296 Van Boom (2000a). p. 96.

1297 Van Boom (2000a), p. 97.
1291 Van Boom (2000a), p. 97.
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van art. 3:310 BW zou blijven gelden. Het resultaat daarvan zou in elk gevalzijn
dat het moment van verjaring voor deze vordenngen sterk zou uiteenlopen: sociale
verzekeraars zouden behoudens bijzonderheden twmtig jaar de tijd hebben \oor
het indienen van een vordering, te rekenen vanaf het moment van het schadevwr-
val, terwijl gesubrogeerde schadeverzekeraars maar vijf jaar zouden hebbeB, te
rekenen vanaf het moment dat de benadeelde bekend wordt met de schade ea de
schadcveroorzaker. Een zo ver uiteenlopen van het moment van verjaring ljkt
me, ook trouwcns vanuit het perspectief van de schadeveroorzaker en WA-verake-
raars bezien, bezwaarlijk. Losse vordenngen op specifieke schadeposten zulen
nog tot vele jaren na betaling aan de ene verzekeraar kunnen leiden tot een voide-
ring van de andere verzekeraar. Een belangrijker nadeel van de exclusieve toepasse-
lijkheid van art. 3:306 BW op zelfstandige regresvordenngen lijkt me nog dat
de schadcveroorzaker er daarmee aanmerkelijk op achteruit gaat vergeleken net
de situatie waarin hij voor de betreffende schade zou zijn aangesproken doo: de
benadeelde. Op dat bezwaar wijst Van Boom ook zelf,'*" en naar werd ge;ien
was dit voor Akkcrmans reden om ook voor de verjaring van zelfstandige regres-
rechten de regeling van art. 3:310 BW te laten gelden.

8.6.5.4 NAAR EEN UNIFORM VERJARINGSREGIME VOOR REGRESNEMER'S?

Het meest verdedigbaar lijkt me daarom een derde benadering, waarin de schadever-
oorzaker niet erop achteruit gaat maar evenmin wordt voorbij gegaan aan het eigen
karakter van het regres (vergeleken met vorderingen tot schadevergoeding): zelf-
standige regresvorderingen behoren te verjaren door verloop van twintig jaar na
het moment van opeisbaar worden van de regresvordering (art. 3:306 BW), met
dien verstände dat indien de vordering van de />e/iac/ee/</e reeds daarvoor is verjaard
(op grond van art. 3:310 BW) er geen ruimte meer is voor regres. Daartoe kan
rt'c/j/.sV/'cv/w worden aangeknoopt bij de regeling van het civiele plafond: op het
moment dat de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde is verjaard is
de schadeveroorzaker niet langer schadevergoeding verschuldigd. Dat de regres-
vordering een zelfstandig karakter heeft en dus los van de vordering van de bena-
deelde Staat, doet daaraan geen afbreuk. Dat is alleen relevant met betrekking tot
de nog resterende vordering van de benadeelde (voor het onverzekerde deel van
de schade). Beslissend voor de inwerkingtredmg van het verjaringsregime voor
de regresnemer behoort het moment te zijn waarop de wettelijke aanspraak op
de uitkering of op loondoorbetaling ontstaat. Reeds door het ontstaan van die
aanspraak verliest de benadeelde zijn vordering.'"* Is die vordenng op dat beslis-
sende moment al verjaard, dan is, aanknopend bij de regeling van het civiele pla-
fond, ook voor de regresvordering geen plaats.

Van Boom (2000a). p. 97
Zie e i an. 6:107a lid I BW. an 89 WAO. an. 83a ZFW.
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Concreet betekent dit dat bij regresvorderingen eerst dient te worden nagegaan
of de vordenng tot schadevergoeding die de benadeelde tot dat moment zelf zou
zijn toegekomen al is verjaard. Veelal zal daarvoor de regeling van art. 3:310 lid
1 BW gelden. Volgens die regeling geldt zoals gezegd dat als de 'langlopendc'
termijn van twintig jaar niet al is verstreken, voor het intreden van de verjaring
beslissend is op welk moment de benadeelde met de schade en de daarvoor aanspra-
kelijke persoon bekend is geworden (zie paragraaf 8.6.5.1). De omvang van de
schade hoeft op dat moment nog niet vast te staan.'*" Wat geldt als cen door
het ongeval veroorzaakte verwonding een voortdurende schade teweegbrengt,
bijvoorbeeld regelmatig terugkerendc inkomensschade en ziekcnhuiskosten? Veelal
wordt de benadeelde reeds bij het eerste ontstaan daarvan (veelal het moment van
de verwonding) verondersteld daarmec bekend tc zijn geraakt. Dan reeds gaat
de vijfjaren termijn lopen. Daarvoor maakt het geen verschil dat op dat moment
slechts wordt verwacht dat (een deel) van die schade in de toekomst gelcden zal
worden.""" Een aparte termijn gaat volgens Hartkamp slechts lopen voor schadc-
(posten) die ten tijde van het ongeval niet behoefdc(n) tc worden verwacht. '*"
Gelet op deze uitleg van art. 3:310 BW lijkt het goed mogelijk dat de vordenng
van de benadeelde reeds is verjaard voordat de regresvordering is ontstaan. Het
principe dat de schadeveroorzaker vermogensrechtelijk niet in ecn nadeligere positic
mag geraken dan waarin hij bij een vordenng van de benadeelde zelf zou hebben
verkeerd, maakt dan dat hij ook van het regres is bevrijd.

A loopt in 1995 letsel op van ecn verkccrsongcal waarvoor B aansprakclijk is. A raakl hierdoor voor
5% blijvend arbcidsongcschiklhcid. Zcven jaar na hci ongeval, het jaar 2002, vcrcrgcrt A's tocsland
als gevolg van het ongeval zodanig dat A voor 20% arbcidsongcschikt raakt en cen reeds overwogen
operatic alsnog noodzakclijk wordt. In bcginscl moct worden aangenomen dat A bij dc aanvang van
zijn arbeidsongeschikthcid in 1995 bekend was met zijn schade, en ook met de verwachting dat dczc
kon oplopen zoals ook is geschicd. A's vordenng is dan mogclijk al verjaard in het jaar 2000. Voor
de regresvorderingen in het jaar 2002, op het moment dat dc benadeelde ecn (aanvullcndc) WAO-aan-
spraak of aanspraak krachtens Zickenfondswet of AWBZ vcrkrijgl, dient daarbij dan tc worden aangcslo-
tcn. De regresnemer zal bij het op art. 3:310 BW gebasccrdc verweer van dc schuldenaar moctcn
stellen en zonodig bewijzen dat de schade die in het jaar 2002 is ontstaan door A in 1995 niel werd
of bchoefde te worden voorzicn (dan wcl dat de verjaring tijdig tussentijds is gestuit).'""

Moet, als de verjaringstermijn van de vordering van de benadeelde zelf ingevolge
art. 3:310 BW (of een bijzondere verjaringsregeling) is aangevangen maar nog
me/ is voitooid rekening worden gehouden met reeds verstreken jaren? Het ci viele
plafond zegt daarover niets; zolang de termijn nog niet is voitooid blijft de schade-

IJOI Asser-Hartkamp 4-1. nr. 674.
1302 Zie o.a Asser-Harlkamp 4-1. nr 674a; Akkermans (1998), p. 34; Spier e.a. (2000), nr. 335 (Spier).
1303 Asser-Hartkamp 4-1, nr 674a; instemmend Akkermans (1998), p. 35.
1304 Slaagt de regresnemer hierin, dan is de vijfjarentcmiijn van an. 3:310 BWnietgaan lopen, maar if in het jaar

2002 voor de regresvorderingen krachtens onder mcer WAO. AWBZ en ZFW een nieuw vcrjanngtregime voor
zelfstandige regresvorderingen aangevangen, de algemcne twintigjarentermijn van art. 3:306 BW
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veroorzaker gewoon voor het voile bedrag aansprakelijk. Vanuit het perspctief
van de schuldenaar lijkt er bij eerste oogopslag best wat voor te zeggenie al
verstreken jaren te verrekenen. Vanuit het perspectief van de regresnemer m de
ratio van zijn regresrecht) ligt dat minder voor de hand. De regresnemer zo dan
immers zijn vordering verloren zien gaan op de e/?/rWe grond dat de benacelde
nict tijdig heeft gestuit. Dat lijkt me zwaarwegend, aangezien de benadeele bij
stuiting van zijn vordering, bij het vooruitzicht op een wettelijke aansprak op
een uitkering voor zijn schade, zelf geen of weinig belang heeft. Praktisch gzien
zou verrekening van reeds verstreken jaren bovendien tot ingewikkelde vigen
leiden, zoalsde vraag welke termijn van art. 3:310 BVV dan beslissend mot zijn
(als beide reeds zijn aangevangen). Wat dit laatste betreft zou aanknoping IJ de
lange termijncn van art. 3:310 lid 1 en 2 BW ovengens wellicht het meest/oor
de hand liggen, omdat daarvoor een enigszins vergelijkbaar criterium gelt als
voor dc aanvang van de termijn van art. 3:306 BW. Maar gelet op het zelfstadige
karaktcr van de regresrechten zou het me beter lijken om op het moment warop
de regresvordering ontstaat (en de vordering van de benadeelde nog niet is verjard)
de termijn van art. 3:306 BW 'schoon' te laten aanvangen.

Ten slotte kan nog worden overwogen om de toepasselijkheid van art. 3:306 BW
6ok te laten gelden voor de door su/wogaf/e verkregen vordering jegens de aanspra-
kelijke. De regresnemer verkrijgt bij subrogatie de vordering tot schadevergoeding
van de benadeelde. Op die grond lijkt overwegend te worden aangenomen dat
voor de vraag naar verjaring de regeis gelden zoals ze voor de benadeelde zelf
gelden, dus in beginsel slechtsde algemene regeling van art. 3:310 BW. Onzeker
is echter nog wat de betekenis hiervan is indien de verjaringstermijnen van art.
3:310 BW op het moment van de rechtsovergang nog niet aangevangen of verlopen
zijn (bijvoorbeeld omdat de benadeelde nog niet bekend was met de aansprakelijke).
Aangenomen wordt wel dat de schadeverzekeraar dan de onder de benadeelde
(voor het moment van subrogatie) aangevangen termijn voortzet.'™* Om op
dit punt gcen verschil te laten bestaan met het verjaringsregime voor zelfstandige
regresvorderingen lijkt het me beter verdedigbaar om ook voor de gesubrogeerde
verzekeraar de termijn van art. 3:306 BW te laten aanvangen (mits de vordering
van de benadeelde op het moment van subrogatie nog niet is verjaard). De reeds
verstreken verjaringstermijnen maken dan geen deel uit van de vordering zelf.
1 let lijkt er echter niet op dat dät ook geldend recht is, waarschijnlijk geldt alleen
de regeling van art. 3:310 BW en lopen nog niet voltooide verjaringstermijnen
nadat de vordering in handen is gekomen van de verzekeraar gewoon verder door.

Dogmatisch zou men het zo kunnen stellen dat de vordering nadat deze door de gesubrogeerde verzeke-
raar is verkregen van karakter verändert: de vordenng verliest zijn schadevcrgoedingskarakter. Het
is iminers niet dc bcdocling dat de gesubrogeerde verzekeraar bij het ten gclde maken van de vordering

U05 Zie Akkcrmans (1998V p. 36.
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zelf wordt schadeloosgesteld. maar dal hij ccn bcdrag onlvangt ten be lope van hct bedrag van de
schadevcrgocxiing waarop de bcnadccklc aansprauk /uu hebben kunncn maken Hct hjkt dun verdodigbaar
om voor dezc vordenng wanneer ZIJ na de rcchtsovergang haar schadcvcrgocdmgskuraktcr verliest,
en ervan uitgaande dat de verjaring van art. 3:310 BVV op dat moment met al is ingetrcden. hct verja-
ringsregime van art. 3:306 BW te laten gelden.

Om kort te gaan komt het vorengezegde dus hierop neer: voor alle regresvorderin-
gen moet in mijn visie eerst worden nagegaan of reeds verjanng zou zijn ingctre-
den, indien de benadeelde zijn vordenng was blijven behouden. Als dat zo is,
prevaleert de rechtszekerheid en is voor regres geen plaats. Is het verjaringsregime
voor de benadeelde nog niet voltooid op het ontstaansmoment van dc rcgresvorde-
ring (bij subrogatie het moment waarop de schade wordt vcrgoed, bij zclfstandig
regres het moment waarop de gehoudenheid tot uitkering of loondoorbetaling bij
ziekte ontstaat), dan gaat een nieuw regime lopen: het normale regime voor geld-
vordenngen (die niet strekken tot vergoeding van eisers belang), art. 3:30ft BW.
De schadeveroorzaker (WA-verzekeraar) gaat dan in zoverre, als gevolg van dc
wisseling van de crediteuren (en de gedachte dat hen dezelfde positic moet tocko-
men als andere crediteuren van een geldvordering) erop achtemit.

8.6.5.5 DEROGERENDE WERKING VAN DE BILLIJKHEID

De toepasselijkheid van art. 3:310 BW voor regresvorderingen is mede van belang
met het oog op de bescherming die Hoge Raad en wetgever in dat verband bieden
tegen (de onredelijke gevolgen van) Je lange verjaringstermijnen. In het kader
van art. 3:310 B W geldt tevens, voor het geval de körte termijn al niet tot verjaring
zou hebben geleid, een 'lange' verjanngstermijn van twintig jaar na het moment
van het schadevoorval. Het tweede lid spreekt zelfs van dertig jaar voor schade
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke Stoffen. In een tweetal arresten met bctrek-
king tot asbestschade heeft de Hoge Raad de mogelijkheid geopend om de verjaring
krachtens deze lange termijn, in uitzonderlijke gevallen buiten beschouwing te
laten. " ^ Het gaat om gevallen waarin de schade pas na het verstrijken van
de verjaringstermijn isontstaan (zogenaamde sluipende schade, niet noodzakelijk
asbestgerelateerd), zodat de benadeelde gedurende de looptijd van de verjarings-
termijn niet in staat is geweest een vordering in te stellen. In zulke gevallen is
er, volgens de raad in deze arresten, ruimte om indien de concrete omstandigheden
van het geval ertoe nopen, de lange verjanngstermijn met een beroep op art. 6:2
lid 2 BW buiten toepassing te laten. De raad geeft een opsomming van een zevental
gezichtspunten die de rechter daarbij in zijn oordeel moet betrekken. Gelet moet
worden op het al dan niet WA-verzekerd zijn van de aansprakelijke, de mate van

i JO» HR 28 april 2000, M/ 2000.430-431 nt ARB (fan / /«e /De SrAWrff en ÄouwAo//£/rm/0, zie Hartlief (2001).
p. 58 e.v. Beide aneslen hebben betrekking op de denigjaren teimijn van art. 3:310 lid 2 BW, bij asbeitgcrcla-
leerde schade. De bewoordingen en ratio van de Hoge Raad lijken de loepaaclijkheid ervan vour de rwinligjarcn
termijn van hct eerste lid (en ook bij andere gevallen van latente schade), niet uit te sluiten.
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verwijtbaarheid, maar ook of de gevorderde schadevergoeding ten goede <omt
aan de benadeelde zelf (daaronder vallen ook de categorieen benadeelder. met
een verhaalsrecht ingevolge art. 6:107 BW en 108 BW). En voorts in hoeverre
terzake van de schade van de benadeelde een aanspraak bestaat op een uitkenng
van derden.'""
Uitgaande van de twee laatstgenoemde factoren hjkt de mogelijkheid van bescher-
ming tegen verjaring, die de Hoge Raad in deze arresten biedt in regressituaties
wcinig kans te hebbcn op succes. Aangenomen wordt daarom wel, dat regresnemers
längs deze weg uitgesloten zijn van de speciale bescherming tegen verjaring."*"
Daarbij is er op gewezen dat uitsluiting van regresnemers zou passen bij 's raads
junsprudcntic inzake verkecrsaansprakelijkheid. Daar differentieert de raad imrners,
voor de toepasselijkheid van de 50% en 100% regel, eveneens tussen de ('zuiver
financiele') belangen van regresnemende verzekeraars en het belang dat de bena-
deelde zclf heeft bij vergoeding van zijn schade.""'' Het pnncipe lijkt in beide
gevallen hct/elfdc: waarom zouden regeis die geen andere ratio en strekking hebben
dan om dc benadeelde aan schadevergoeding te helpen (en niets zeggen over de
vraag naar dc verwijtbaarheid van het schadeveroorzakend gedrag) öök moeten
gelden als dat belang hclemaal niet meer aan de orde is? Maar er is een beJangnjk
verschil: de 50% en 100% regels inzake verkeersaansprakelijkheid moeten bevorde-
ren dat onverzekerde schade van verkeersslachtoffers zo volledig en efficient moge-
lijk wordt vergoed en nu daarvan bij regres geen sprake is, ligt met-toepasselijkheid
in de rede. De billijkheidsregels bij bevrijdende verjaring in asbestzaken (of andere
gevallen van sluipende schade) strekt ertoe een dogmatische inconsequentie te
corrigeren, een probleem dat ook schade verzekeraars ingeval van subrogatie aan-
gaat: rechtsvorderingen die door het feitelijke schadeverloop al verjaard zijn nog
voordat ze daadwerkelijk konden worden geeffectueerd. Hoe wil men enerzijds
de onbillijkheid daarvan onderkennen en toch, op basis van de hoedanigheid van
de eiser, de vordering verjaard laten zijn?

De vraag naar de toepasselijkheid van billijkheidsregels bij verjaring is juridisch
gezien intussen maar van tijdelijk van belang. Voor vorderingen tot vergoeding
van personenschade die na de inwerkingtreding van een nieuw, aan art. 3:310
BW toe te voegen vijfde lid is veroorzaakt geldt inmiddels alleen nog de körte
vijfjaren termijn.'"" Dat heeft in de onderhavige gevallen immers het voordeel
dat de vordering niet kan zijn verlopen zonder dat de benadeelde daarmee bekend
was. Dat redueeert tevens het nsico dat de vordering van de benadeelde al verjaard

DOT HR 28 april 2000. AC/ 2000, 430 (ran H««-/Df SrAWA>). r.o. 3.3.3 (sub a. slot en 6).
I MM Zic A-G Spier, nr. 10.4 van Conclusie intake Con //«r/ZV SrAWrfr; i</«w Bloembergen in zijn \7-noo! bij

h«arrest, punl 6; Van Boom (200W>). p 65. Manlier(2001). p. 65 (mede onder verwijzing naar A-G en annota-
tor): 'IXiidclijk lijkt wcl dal de Hoge Raad regresnemers met snel zal lalen profiteren van an. 6:2 lid 2 BW
(gerichtspuntcn a en bV

I >o« Hanlief (2001). nt. 45 wijst erop dat. bij sluipende schade het regres op de wcrkgever van de gekwetste (zoals
in de onderhavige arresten het geval was), als gevolg van het collegaverweer uitzonderlijk is.

1310 TK 1999-2000. 26 824.
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is voordat de regresvordering is ontstaan. Ook rcgresnemers zullen daarvan dus
profiteren. Indien de vordcnng van de benadeelde nog niet is verjaard op het
moment dat de regresvordering ontstaat dan dient daarvoor in mrjn visie op dät
moment (bij subrogatie het moment waarop de schade werd vergocd. bij zclfstandig
regres het moment van de uitkenngsplicht) het regime van art. 3:306 BW 'schoon'
aan te vangen.

8.7 Conclusic

De hoofdregel bij het regres is dat de schadeveroorzaker er daardoor per saldo,
vergeleken met de venmogensrechtelijke positie waarin hij jegcns de benadeelde
zou hebben verkeerd, met op vooruit of achteruit mag gaan. Dit wordt ten dele
gewaarborgd doordat wordt aangeknoopt bij de aard en omvang van dc aansprake-
hjkheid die de benadeelde zelf had kunnen inroepen (het civiclc plafond). Maar
ook het rechtskarakter van het regresrecht moet voorkomen dat de schadevcroorza-
ker (diens WA-verzekeraar) beter of slechter af is. I let regres strckt tot terug'beta-
ling van hetgeen door de regresnemer werd of wordt uitgekeerd aan dc benadeelde;
noch de zelfstandige regresrechten noch het regres door subrogatie strekken tot
(integrale) vergoeding van de regresnemer zelf. Zou het wel zo zijn dat dc regresne-
mer behoorde te worden vergoed (zoals het geval is bij het vordcringsrecht dat
art. 6:107 BW geeft aan 'derden' in de zm van die bepaling), dan zou de schadever-
oorzaker bezwaard worden met een rneeromvattend vorderingsrecht dan zonder
tussenkomst van de regresnemer het geval zou zijn geweest.
Een van de consequenties van de visie dat regres niet strekt tot vergoeding is dat
het niet vanzelfsprekend is dat regresvorderingen worden 'gebrutcerd' (in dc zin
dat de regresnemer naast terugbetaling van de uitkering recht heeft op een toeslag
voor de daarover verschuldigde premies en belastingafdracht). Voor het verhalen
van het brutodeel van de uitkering door regresnemers is, net als voor het verhalen
van de uitkering zelf, alleen ruimte voorzover vergclijkbare onkosten hadden moe-
ten worden vergoed aan de benadeelde zelf. Daarvan zou, bij een actie van de
benadeelde, sprake zijn indien het bedrag van de schadevergoeding vermeerderd
had moeten worden met compensatie voor loonbelasting die de benadeelde daarover
verschuldigd zou zijn. Regres van het brutodeel dat door de regresnemer namens
de benadeelde verschuldigd is lijkt in zulke gevallen niet alleen geoorloofd, maar
ook aangewezen. Alleen dan zou het regres immers consequent blij ven in het prin-
cipe dat de schadeveroorzaker de schade van de benadeelde, al diens schade, be-
hoort te dragen. Of dat het geval zou zijn geweest ('bruto' schadevergoeding in
de civiel-plafond situatie) hangt met name ervan af, of de schade( vergoeding) als
inkomen(sverlies) zou zijn aangemerkt. Aangezien dat lang niet altijd duidelijk
is, kiest de Hoge Raad als uitgangspunt voor een civiel plafond dat berekend is
op nettobasis. Hierop klinkt terecht kntiek. Verdedigd werd, dat, wenselijk (althans
doelmatig) als het regime van de Hoge Raad zijn mag, dit ruimte moet laten voor
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een 'bruto' civiel plafond indien de regresnemer in Staat blijkt te zijn aan te tonen
dat daarvan sprake zou zijn geweest (dus dat de schadevergoeding voor de bena-
deelde zou zijn belast, en daarom vermeerderd met het bedrag van de belasting).
Dit kan in evidente gevallen, met name gevallen van tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid, het regres van (met name) werkgevers stimuleren, immers voor hen aan:rek-
kelijker maken. De jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt dan ook met name voor
gevallen van tijdelijke arbcidsongeschiktheid te strikt. Voorgesteld werd d:t als
uitgangspunt tc laten gclden, maar met de mogelijkheid van brutoregres binnen
de grenzen van het civiele plafond.
Een andere consequentie van het ontbreken van een vergoedend karakter bij het
regres is, dat dit zieh nimmer uitstrekt over de buitengerechtelijke kosten d:e de
regresnemer zelf heeft moeten maken. Ook de redenering dat aan de benadeelde
eveneens vergoeding van zulke - zij het dän door hemzelf gemaakte - kosten ver-
schuldigd zou zijn geweest (het civiele plafond) kan in zoverre geen uitkomst
bieden. Anders dan het brutodeel van de uitkering zijn de buitengerechtelijke kosten
immers gerelatecrd aan de vordering als zodamg. lets anders is dat de regresnemer,
los van de aard en inhoud van zijn vordering als zodanig, gerechtigd moet zijn
tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die betrekking hebben opzijn
vordering van vervangende schadevergoeding bij wanbetaling of niet-nakoming
van de schadeveroorzaker (of een andere vorm van schadeveroorzaking in de
verhouding tussen schadeveroorzaker en regresnemer, die de laatste aanspraak
geeft op schadevergoeding van de eerste). Dat behoort in mijn visie ook in het
algemeen te gelden: de regresnemer moeten de 'normale' rechten en bevoegdheden
toekomen, die hem net als andere crediteuren van een geldvordering, in Staat stellen
tot het effectief geldend maken van zijn vordering.

Vanuit die visie werd betoogd dat de algemene action directe, die bij de wijziging
van titel 7.17 BW op 21 juni 2000 werd geintrodueeerd, ook voor regresnemers
behoort te gelden. Vanuit die visie past ook kritiek op 'blindelingse' toepassing
van het verjaringsregime voor regresnemers met het regime dat voor de benadeelde
geldt (of: zou hebben gegolden indien hij het was geweest, die de actie had inge-
steld). Een iets genuaneeerder regime werd door mij voorgesteld. Uitgangspunt
is dat de regeling van art. 3:310 BW (of een lex specialis) voor de regresnemer
de consequenties heeft die het ook voor de benadeelde zou hebben gehad, zoals
ook de Möge Raad beslist heeft inzake £//7sma//lÄf\ Indien de schadevordering
van de benadeelde bij het ontstaan van het regresrecht op die grond nog niet is
verjaard, dan behoort echter, in mijn visie, het normale regime van art. 3:306 BW
intree te doen. Enerzijds immers vraagt de rechtszekerheid erom dat de schadever-
oorzaker (WA-verzekeraar) die wel al blootstaat aan de vordering van de benadeel-
de, in de periode waarin de regresnemer er nog niet is tussengekomen, wordt
beschermd. Daarvan afgezien dienen regresvorderingen met van andere geldvorde-
nngen waarvoor de algemene van art. 3:306 BW geldt, te verschillen.
Regresnemers behoren voor wat betreft het (kunnen) mstellen van hun vordering
zoveel mogelijk dezelfde rechten te hebben als elke crediteur van een geldvordering,
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maar staan ze ook bloot aan bijzondere beperkingen? In dat verband kwamen enkele
bijzondere punten aan de orde: kan regresnemers eigen schuld, of een grond voor
voordeelstoerekening of matiging worden tegengeworpen? Verwezen zij daarvoor
naar de desbetreffende paragrafen.
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IX Functies op uitvoeringsniveau

/ • ; , - •

/n J/7 Aoq/r/s/MÄ: iraagf «og een aaw/«/ a.v/>ecfe« aanJar/i/ wer />t'/reMmg /of dV
M/7voermg van Ae/ regret fAef /en ge/Je maÄre« van regre.Yrec/ife«). Zo .sV/

.voe/a/everr^eraarve« Jf/J-verrefaraarvom 0/7 fto.v/.v van t'tw <i/
regmvvwn/ennge/i /tca/mv» a/7e iviJbtWiv». ^w>r

/xtfneMmg /»eAAc« itwt/f </a« gtvw
/ie/</ /neer va5/ges/t'W. //oe vcr/joMf// Z/'C/J </a/ /o/ </e_/Mnc//e.v va/i AtV regrtw." AV

rfe* \raag m Aoeverre Jc />c«a</t?e/</f ««</<v/ van
i. /.v ft//\'oorAt't'/J rt'grcv o/> 2//« gtciw.v/tv/t'M

CTJ: uiflis twn/eri/ig Asri/gr voorrang a/5 </e regresac/ze' .vawicvj/oop/ w»tV r/c
voraVr/ng va« Je 6e«aJt?c/Je? Te« .v/o//e H'orrf/ «og Aror/ /«gegaa« o/> Je vraag
o/Je M/7Arer/>?gen vcr« JerJe« aan Je /»eMaJee/Je 00A: v/a eew o/jrec/;Zwa//ge J««f/.s-

//e o/cess/e

9.1 De afwikkeling van regresvorderingen

9.7/ /«/e/'J/ng

In dit hoofdstuk zal aandacht uitgaan naar het ten gelde maken van regrcsvordcrin-
gen (de uitvoering van het regres), en enkele bijzondere kwestics die zieh daarbij
kunnen voordoen. De uitvoering van het regres wordt in belangrijke mate bcheerst
door minnelijke afspraken tussen regresnemers en WA-verzekeraars. Te denken
valt aan schikkingen in concrete gevallen opdat niet eindeloos kan of hocft tc
worden onderhandeld over het voorliggende geval. De laatste jaren zijn echter
66k nieuwe methoden in zwang geraakt, waarbij de regresvorderingen worden
afgewikkeld op basis van gestandaardiseerde afspraken die losstaan van individuele
gevallen. Het bijzondere daarvan is, dat reeds los van het concrete schadevoorval
(dat bij het sluiten van de overeenkomst veelal nog in de toekomst ligt), afspraken
worden gemaakt over de afwikkeling. Hiermee wordt a priori voorkomen dat het
tot een geschil komt, en de partijen jarenlang over de nodige gegevens moeten
beschikken met betrekking tot de precieze toedracht en finesses bij elke individuele
regresvordering. Zulke gegevens zijn immers voor elk geval afzondcrlijk weer
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anders, en vergen dus een goede administrate.'*" Op die manier kan me zieh
de kosten die verbonden zijn aan de afwikkeling van individuele regresvordengen
besparen (denk aan de administratiekosten, de buitengerechtelijke en de gerchte-
lijke kosten). Aan de andere kant ligt bij het vinden van die gegevens, en devaar-
dering daarvan - gemeten längs de lat van de gedragsnormen van het aanspraelijk-
heidsrecht -juist ook de functie van het regres. Dat wijst op een zeker spannmsveld
tussen een doelmatige uitvoenng en de aldoor verdedigde visie op de rol le het
regres behoort te spelen: in hoeverre is van het beginsel dat de schadeverooaker
de schade behoort te dragen (en de daaraan verbonden functies) nog sprake »dien
- reeds vöor en onafhankelijk van het concrete feitenrelaas - de aansprakeliiheid
of de verplichting tot betaling van de WA-verzekeraar reeds vaststaat? De afsraken
die regrcsnemers op het gebied van personenschade met WA-verzekeraars laken
zullen achtereenvolgens worden besproken.

J>. /.2 /y*7 regret

9.1.2.1 CONVENANT VERHAALSRECHT

De wellicht meest verstrekkende afspraken in dit verband komen van het
Kcr/iaa/.sTfC7J/; ze kwam al fragmentarisch ter sprake. Dit convenant heeft betrek-
king op het regres krachtens de sociale arbeidsongeschiktheidswetten (Ziektewet,
WAO, WAZ. WAJONG). Het is gevolgd op het bekende (vervallen) 77C4-Conw-
MtiNf uit 1996. Het (toen geheten) Tijdelijke Instituut voor coördinatie en afstem-
ming, de rechtsvoorganger van het LISV en later UWV, had over de afwikkeling
van het regres ingevolge de Ziektewet afspraken gemaakt met het Verbond van
Verzekeraars (over het civiele plafond, met name de bruto-netto kwestie). Dit
convenant was een groot succes: alle uitvoenngsinstellingen waren toegetreden
en daar tegenover stond een aantal WA-verzekeraars met tezamen ongeveer 96%
van het totale WA-marktaandeel. Als gevolg van de privatisering van de Ziektewet
werd de praktische betekenis van het convenant gering, en is het komen te verval-
len. Het werd op 27 november 1998 gevolgd door een (behoudens overgangswer-
king vervallen) convenant tussen het (toenmalige) LISV en het Verbond van Verze-
keraars, dat betrekking had op het regresrecht van de WAO. Het convenant is
op 1 december 1998 ingegaan, maar ook alle oude reeds lopende regresacties
werden geacht eronder te vallen. Afgesproken werd met name om voor die regres-
vorderingen het civiele plafond op het gebied van inkomensschadebuiten werking
te stellen.'"''

DM Kutlicf & Van Maanen (IW4). p 77
1)12 ("Her oudc vordenngen enaangrcn7ende k westieskan uilcraard nog vwcl worden geprocedeerd. ZobyvoortxeM

I lot' Amsterdam 19maart lW8.ro/iir. "Mi'1028 (met gepubliccenj). w u n n ter discussic Staat of ook een door
dc hcnadeelde gcsloten dadmgofvaststcllingsovcreenkomsi (zieart. 7:900 BW)de regresvordering raakt (het
hofoordeelt. mede vanwege het zelfstandige karakter van de vordering van an. 90 WAO. in ontkennende zin).
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Over de ervaringen op dit gebied lijkt tevTedenheid te beslaan, zo bleek uit bencht-
geving van het Verbond van Verzekeraars."" Sinds 1 januan 2001 is daarom
een nieuw convenant van kracht gegaan. dat zieh uitstrekt over alle regresvorderin-
gen van het UWV die verband houden 'met een arbeidsongeschiktheid veroor-
zakende gebeurtenis' die zieh vanaf die datum hebben voorgedaan (en voorafguand
aan 1 januari 2004, op welke datum het convenant naar verluidt zal worden vervan-
gen). Vergelijkbaar met het oude W/10-co/iw/ia«/ wordt bij regresvordenngen
ingevolge de ZW, WAO, WAZ en WAJONG de bruto-uitkering aan het UWV
betaald, verminderd met een forfaitaire korting van 22%. Daarbij kunnen zowcl
het UWV als de aangesloten WA-verzekeraars nog gewoon verweer blijven vocren
ten aanzien van schuld, toerekening, medische causal iteit, verjaring en ook, hoewel
het convenant dit met expliciet bepaalt: eigen schuld. Voor het ovengc wordt de
vordering met aftrck van de forfaitaire korting geacht voor wat betrcft de inkomens-
schade beneden het civiele plafond te blijven. Rechterlijke uitspraken over het
civiele plafond, waaronder begrepen de bruto-nctto kwestie, kunnen wcderzijds
met worden ingeroepen.

Daamaast kent het Cowvt?wa/jf KerAaa/srecA/nog enkele bclangrijke procedurelc
afspraken. Het UWV en de betrokken WA-verzekeraars brengen elkaar bij de
afwikkeling van de genoemde regresvorderingen (in beginsel)"" gecn buitenge-
rechtelijke kosten in rekening. Interessant is verder dat men concrete termijnen
en vormvoorschriften lsovereengekomen:'*" het UWV moet de regresvordering
zo tijdig mogelijk kenbaar maken zodat de WA-verzekeraar in staat is het onder-
zoek naar de schuldvraag in het kadcr van de regresvordering en de vordering
van de benadeelde zelf zoveel mogelijk te doen samenvallen.""' Op zijn beurt
moet de WA-verzekeraar het overeengekomen bedrag binnen vier weken na ont-
vangst van de vordering voldoen. Voor eventuele geschillen voorziet het convenant
in een bijzondere overlegronde op managersniveau. Indien de partijen er ook op
dat niveau niet uitkomen, dan wordt de kwestie door een (bindende) uitspraak
van een geschillencommissiebeslecht. Die commissie bestaat uit drie leden: een
van het Verbond van Verzekeraars, een van het UWV en een lid dat door beide
leden gezamenlijk wordt benoemd.

HU Or ft>/*t*n»if. 28 november 1998; Kremer (2000), p. 423.
U M Uit de Toelichtmg bij het convenam (p 3) blijkt dat het LISV (thaiw UWV) zieh wel het recht voorbehoudt

om Indien partijen binnen het kader van het convenant niet tot overeemtemming komen en alsnog de rechter
adieren. de concrete kosten daarvan in haar vordenng te betrekken.

1315 Door het kabinet werd de noodzaak van Htw/i/fe termijnen voor de schadeafwikkeling mecr in het algemeen
nog gebagatelliseerd om de reden dal het resultaat dat daarmee gebockt kan worden mede afhangt van tal van
andere factoren (zoals het geconsolideerd zijn van het letsel), TK 1996-97, 21 S28, nr. 7, p. 9.

•316 An. 6 en 7 van het convenant (en daarover de Toe licht ing bij he« convenant, p. 3).
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9.1.2.2 ANW-CONVENANT

De voorkeur van het kabinet ligt echter bij een ingrijpendere manier om de kosten
van de afwikkeling van regresvordermgen te beperken, namelijk door het gezaiien-
lijk afwikkelen van alle individuele regresvordenngen die men voor een gegeven
periode verwacht te hebben."" Het bijzondere van collectivenng van het regres,
zoals het wordt genoemd, is dat de band met de individuele regresvordenng \olle-
dig wordt doorgesncden. Dit vereenvoudigt de afwikkeling van het regres, en het
leidt, naar mag worden aangenomen, ook tot minder gerechtelijke procedures dan
bij dossiersgewijze afwikkeling. In theorie zijn er daarbij verschillende mogeli khe-
dcn: men kan een vast bedrag afspreken aan de hand van het type gevallea een
vast percentage van de uitkering en eventueel nog een vast bedrag of percentage
voor de bijkomende kosten (naast die van de uitkering zelf) voor de regresnemer.
Reeds in cen adres aan de Tweede Kamer in het kader van het wetsontwerp voor
de Tijdclijkc regeling verhaalsrechten halverwege de jaren tachtig, had ook Bloem-
bergen crop aangedrongen, voor als de wetgever zou besluiten tot handhaving
van dc rcgresrcchtcn van particuliere en sociale verzekeraars, het regrcs in leder
grvaJ /<? coJJccJ/vcrcn."" 7Y«mraaJ;g y«s?/i/tfd m/ii«i'«r /Cortitei'.y /4iVes achtte
die gedachte 'in theorie mogelijk en aantrekkelijk', maar wees op moeilijkheden
van praktische aard.'*'** Regresnemers vormen een heterogene groep van schade-
dragers die in wisselende combmatie vorderingen had op een heterogene groep
aansprakelijken en WA-maatschappijen, terzake van uiteenlopende schadeposten.
Zonder medewerking van de betrokkenen zou collectivering niet mogelijk zijn.
Wat het makcn van afspraken nog zou bemoeilijken was, dat onduidelijk was welke
bedragen met de afwikkeling van het regres gemoeid zouden zijn. De minister
wilde eerst de op touw zijnde herziening van het sociale verzekeringsstelsel en
de invoering van het aansprakelijkheidsrecht van Boek 6 BW afwachten.'""
De kwestie kwam tot ontwikkeling naar aanleidmg van een adviesaanvraag van
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1993. Daann werd
een aantal colleges (SER, SVR, Ziekenfondsraad) gevraagd te adviseren omtrent
de uitbreiding van het regres naar de volksverzekeringen. In een poging de met
regrcs gepaard gaande (uitvoerings)kosten te beperken heeft de staatssecretaris
erop aangedrongen de mogelijkheden tot collectivering te onderzoeken. De SER
heeft het belang hiervan in zijn rapport onderkend, zo ook de Algemene Rekenka-
mer in haar cerdergenoemde rapport over het verhaalsrecht in de Ziekenfonds-
wet.'"' De Raad van State achtte een nader onderzoek naar collectivering wense-
lijk alvorens tot verdere uitbreiding zou worden besloten, maar dit advies heeft

Di7 Zie o « . TK IW5-96. 24 758. nr. 3 (MvT). p. 48.
1311 tov. 6. p. 1411.
131« A»v 6, p. 141J. , - • - • ' - - ~
1JJO Atv. 6. p. 1414. •"*-;
1321 Algcmcnc Rekenkamer (IW6), p. 19. •*•
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het kabinet bij de invoering van de Algemene Nabestaandenwet naast zieh neerge-
legd.'"-'
In de Algemene nabestaandenwet werd een regresregeling opgenomen die de daarbij
betrokkenen de keuze laat een generale atkoopsom (/«rap .VM/M) overeen te konicn.
Op grond van art. 61 lid 2 kunnen de Sociale Verzekenngsbank en het Verbond
voor Verzekeraars afspraken maken over de afkoop van de regresaanspraken in
het kader van de Algemene nabestaandenwet. Op 9 juli 1996 hebben de Sociale
Verzekenngsbank en het Verbond van Verzekeraars een convenant ondertc-
kend.'"* Dit houdt in dat de Sociale Verzekenngsbank zieh tegenover de aange-
sloten WA-verzekeraars ertoe heeft verbonden afte zien van rcgres op dossierni-
veau en in plaats daarvan, bij wijze van atkoop derhalve, een door partijen overecn-
gekomen bedrag ineens zal ontvangen. Deze afkoopsom wordt jaarlijks opnieuw
vastgesteld. Dit convenant, dat per 1 juli 1996 van kracht is gegaan, hceft ccn
looptijd van vier en een half jaar. Het werkt naar tevredenhcid en is inmiddels
hemieuwd. De collectivenng van het ANW-regres levert, voor beide partijen,
belangrijke voordelen op. Het belangnjkste voordeel isdat beiden kosten besparen
die met de afhandeling van het regres zijn gemoeid. Deze besparing wordt thans
voor de looptijd van het Convenant geschat op vijftien miljoen gulden, lien bclang-
njk voordeel voor de aangesloten WA-verzekeraars is dat het bedrag waarvoor
regres wordt genomen vooraf bekend is.'"**' <.': $; i'-«b«oi^,i ak.i?irf";i*' ?•»>•$
Het Verbond van Verzekeraars kan individuele WA-verzekeraars nict aan het
Convenant binden.'"* De voordelen zijn dus sterk afhankelijk van het aantal
WA-verzekeraars dat zichzelf daarbij aangesloten heeft. Op het onderhavige conve-
nant heeft echter aanvankelijk 90% van de WA-verzekeraars (auto-, transport-
en algemene aansprakelijkheidsverzekeraars) ingetekend, en bij de hemieuwing
van het Convenant eind 2000 is dit percentage nog wat hoger komen te liggen.
Op de niet aangesloten verzekeraars is wel nog individueel regres mogelijk. Daar-
naast blijft de Bank vrij om regres te zoeken op individuele schadevcroorzakers
indien hun aansprakelijkheid niet WA-verzekerd is.'"* Dit zal namens hen wor-
den afgehandeld door het Bureau Schadeafwikkeling van het Mimsterie van
F inane ien.

132: TK 1994-95. 24 169. B, p. 5. • ' ' -• ' ^ ü v ' - - • ^i -V'•• ; • ' ' ' * * i ' i i i - ' ^ J - ; ^ . '

• 323 Coniwiam innate co//fc/iwring win A« rcg/ei /WWd.d. 9 juli 1996, opgenomen alt BijUge 3 bij Sinninghc
Damste. p 87.

1324 Artikel 5 tweede lid van het ANW-Convcnant laaldemimlevooreenherziening van het bedrag van de afkoop-
som, indien de omstandigheden op grand waarvan deze is bcrekend zieh dermale wijzigen dat het overecngekomen
bedrag 'niet meer in redelijke verhouding Staat lot' het bedrag van de regresvordenngen van dc Bank

132) Dat vindt zijn reden naar verluidt in mededingingswetgeving, verwezen zij daarvoor naar Krcmer (2WK)), p.
423.

1326 Art. 4 tweede lid van het ANW-Convenant bepaah dal de Bank de overeengekomen afkoopiom nie! als bevrijdend
beschouwt voorzover het gaal om vordermgen 'die hui grondslag vinden m een aansprakelijkheid naar burgerlijk
recht die door verzekeraars van dekking pleegt te worden uilgesloten.'
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9.1.2.3 AWBZ-CONVENANT

In de jaren na de invoering van de Algemene nabestaandenwet is het aantal regres-
rcchten van sociale verzekeraars fors uitgebreid en heeft het kabinet ook aan die
wettelijke regresbepalingen afzonderlijk een regelmg toegevoegd, strekkende tot
collectivenng van het regres. Daann worden centrale uitvoenngsorganen (zoals
de Ziekenfondsraad voor de regresvorderingen van de ziekenfondsen) aangewezen
die tot het makcn van afspraken over het bedrag van de afkoopsom bevoegd
zijn.'"' Die moesten regresnemers stimuleren om generale afkoopsommen af
te spreken, op basis waarvan alle potentiele vordenngen die betrekking hebben
op een daartoe overeengekomen periode tezamen, los van de toedracht in concreto,
worden afgekocht.'"* Alleen voor het regresrecht van werkgevers (art. 6:107a
BW) was dat moeilijker en bleef een regeling dan ook achterwege. Particuliere
werkgevers zijn weliswaar vertegenwoordigd in de werkgeversorganisaties, maar
die bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Alleen voor het nieuw ingevoerde regresrecht van de AWBZ is daaraan (voorals-
nog) gchoor gegeven.'"* Op 24 november 1998 hebben het College voor Zorg-
verzckenngen (CvZ) en het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten
om de individuele regresvorderingen ingevolge de AWBZ collectief af te wikkelen.
Het schijnt de bedoeling te zijn dat beide partijen voor het vaststellen van de
afkoopsom een rekenmodel ontwikkelen waarmee de omvang van de totale regres-
last kan worden berekend. Met betrekking tot de verrekening van de afkoop-
som,'"" is ervan uitgegaan dat vijfennegentig procent van het regres betrekking
heeft op verkeersongevallen en maar vijf procent uit overige ongevallen. Omwille
van de eenvoud heeft men ervoor gekozen vijfennegentig procent van het regres
voor rekenmg te brcngen van WAM-verzekeraars en vijf procent door de algemene
WA-verzekeraars die zieh bij het convenant hebben aangesloten. Daar staat tegen-
over dat de schade die voortvloeit uit ongevallen tijdens de looptijd van het conve-
nant volledig beschouwd wordt te zijn afgekocht.

9./.J /fri/ieAe/i vm/ere

De genoemde methoden tot vereenvoudiging van de afwikkeling van het regres
hebben tevens (inherente) beperkingen. Zo binden ze alleen de erbij aangesloten
partijen, en bijvoorbeeld niet buitenlandse verzekeraars voor schade die in het
buitenland is opgelopen. Die acties moeten dus in beginsel wel nog volgens de

1)27 Zie paragraaf 4.2.1 (ZFW) en 4 2 2 (AWBZ). 4 3 3 (ZW), 4 3 5 (WAZ en WAJONG), 4.3 8 (REA) en 4.5 2
(ANW) voor een korte toelichling op de desbetreflende bepalingen.

DU AI langer gingen stemmen op voor collectivenng. zoals bij Hartlief & Van Maanen (1991), p. 302 en dezelfden
(1994). p. 77

DZ» Wel hebben hei I W V (in overleg ook me( de Sociale Verrekenngsbank) en zelfs de werkgeversbonden zieh
geonenteeni op de mogelijkhcden van een gccollectiveerde afwikkeling van regresvordenng

i » o Zie voor de wijze van vaststelling van de afkoopsom Janssen (1999). p. 80.
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normale, individuele regeis worden afgewikkeld.'"' Voor collectivering geldt
dat vooralsnog slechts een relatief klein deel van het regres van sociale verzekeraars
wordt afgewikkeld in de vorm van een generate afkoopsom voor alle regrcsvor-
denngen tezamen: enkel voor de relatief läge regreslast ingevolge de Algemcnc
nabestaandenwet en de AWBZ is de beoogde collectivering bereikt. Tot veel resul-
taat hebben de daarop gerichte wettelijke regelingen dus nog met geleid. Faurc
wijst op het bezwaar dat hierdoor slechts een deel van de uitvocnngskosten van
het regres wegvalt. Het is bepaald nog niet zo, zo stelt hij het. dat de totale afdelin-
gen regres bij de betrokken verzekeraars kunnen worden geslotcn."" Het is
zeer de vraag of een uitbreiding naar andere regrcsvorderingen, bijvoorbceld in
het kader van de WAO nog te verwachten valt; ook het kabinct rcaliseerdc zieh
bij de invoering van deze regelingen:

'dat ten gevolge van dc vele Problemen en procedures uit het rcccntc verleiten dc verhoudingen tussen
de uilvoenngsinstellingen cn de schadcvcr/ckcraars verstoord /.ijn. Du /al [echter] moclcn verunderen.
Met de veel grotere rol die particulicre verzekeraars in de socialc vcr/ckcnngcn guan speien, mag
van hen ook verwacht worden dat /ij /ich ten op/ichtc van de uitvocnngsinslcllingcii locscluclclijkcr
opstellcn. Ook omgekeerd zullcnbednjfsvcrcnigingcn dctcgcnstcllingen niet opdc spits nioctcndnjvcn.
Tencinde een en ander tc vergemakkelijken is [in de wettelijke regrcsrcgclingcn] cen aanknopingspunt
voor collectivering opgenomen.'

Te betwijfelen valt of de wettelijke regelingen daarvoor toereikend zijn. Bepaald
wordt daarin slechts dat men een afkoopsom kan overeenkomen; daadwcrkclijk
vergemakkelijken doen die de evenbedoelde Problemen niet. Hoewel collectivering
door regresnemers en het Verbond van Verzekeraars als een fraaie oplossing wordt
gezien, is er ook wederzijds wantrouwen en onenigheid over de daartoe vast tc
stellen bedragen,"" die door partijen als weinig rendabel worden ervaren.'"*
Naast de genoemde praktische bezwaren kan men, zoals lk hiervoor al aangaf,
pnncipiele vraagtekens zetten bij de wenselijkheid van de tendens om het regres
in de vorm van een collectieve afkoopsom op jaarbasis af te doen. /.elf meen ik
dat de 'prijs' die daarvoor wordt betaald (geen vaststelling van aansprakclijkheid
meer in individuele gevallen) te hoog is, althans dat dit het regres grotendeels
'uitkleedt'. De meerwaarde van het regres bestaat in mijn visie uit de toepassing
van (en het toekennen van rechtsgevolg aan) de gedragsnormen van het aansprake-
lijkheidsrecht in concrete, individuele gevallen. BIJ collectivering isamper zichtbaar
dat het de schadeveroorzaker is, die betaalt. Dit vraagt om gericht nader onderzoek:
in hoeverre gaat het - gecollectiveerde - regres ten koste van de mogclijkheid van
een individuele premierespons door de betrokken WA-verzekeraar (gericht op

DJ) Zie Sinninghe Damsie (1999), p. 72.
133: Faure (1996). p 68.
IU3 Zie o a Janssen (1999), p 80 cn Barendrecht & Wetering» (2000), p. 13.
• 334 Bnef24maan 1993, opgenomen in het rapport vandeSociale Verzekeringsraad (1993), Bijlage I, ziedaarover

Sinninghe Damsle (1999), p. 70; vgl. ook de conclusie uit de vruggesprekken van Barendrecht & Weteringi
(2000). p. 13 CPanijen hebben bij collectivering soim het gevoel dat ZIJ wat laten liggen').
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de individuele schadeveroorzaker)? Als de collectivering ertoe leidt dat men tot
op zekere hoogte het zieht verliest op de kostenveroorzaker in individuele gevdlen,
verliest het regres veel van haar betekenis.
Meer in overeenstemming met de dogmatische uitgangspunten is het genoemde
Cowvt7»a/ir Ke/7»aa/.srec/i/, dat de moeilijke, technische onderdelen van de regresvor-
dering buiten werking stelt, maar het eigenlijke aansprakelijkheidsregime (kwesties
als schuld en eigen schuld en causaliteit onverlet laat). Dat neemt niet weg. dat
men ook bepaalde onderdelen van de aansprakelijkheidsvraag zelf zou kunnen
standaardiseren. Met het oog op de genoemde praktische moeilijkheden on te
komen tot een collectieve afwikkeling van regresvorderingen, heeft de (toenmalige)
Federatie van Bedrijfsvcrenigingen in 1993 in een brief aan de Sociale Verzske-
ringsraad voorgesteld, om het regres minder vergaand te normeren, namelijk door
afstand te nemen van bepaalde omstandigheden van het geval en door andere
omstandigheden in overeenstemming met vooraf daartoe overeengekomen noimen
(barema's) te waarderen.'"* Die normen zouden door een speciale commissie
van deelnemers mocten worden vastgesteld en periodiek, mede op grond van de
rechtsontwikkeling, kunnen worden bijgesteld. De raad toonde zieh daarvanniet
afkerig. •'•'** ten uitgewerfct voorstef om te komen tot standaardisenng op grond
van barema's komt van Barendrecht en Wetenngs. Zij benadrukken dat het proces
van normering niet alleen bestaat uit het opstellen van normen; ook het verkrijgen
van draagvlak en acceptatie zijn belangrijk. Hun voorstel houdt in dat onafhan-
kelijke derden (door hun 'de opstellers' genoemd) in samenspraak met de betrokken
partijen geleidelijk betere normen voor de afdoening van regresvorderingen laten
ontwikkelen waaraan dan geleidelijk ook een sterkere binding ontstaat. Bovendien
is naast het systeem van barema's een protocol voor concrete geschillenbeslechting
aangewezen. Die gedachte wordt, zoalsblijkt uit het eerder gezegde, ondersteund
door het genoemde CO/»VKVKI«/ Ktv/zaa/s/vc/tf. Barendrecht en Weterings formuleren
de doelstellingen van hun voorstel van normering als volgt:'"'

' I . Hcl zovcel mogclijk bepcrken van dc gcgevens die nodig zijn voor dc afwikkeling tot
die wclkc ccnvoudig beschikbaar zijn en die welke gcmakkclijk tc intcrprctercn zijn.

2. Het scheppen van zovccl mogclijk duidclijkhcid over de manier waarop de toepasselijke
juridische normen mocten worden toegepast.

3. Het scheppen van ccn ccnvoudigc. weinig kostbare en tocgankelijkc manier van geschilop-
lossing.'

In het buitenland zijn voorbeelden te zien van soms zeer vergaande partijafspraken
om de afwikkeling van de dossiers te vereenvoudigen. In Frankrijk heeft men
standaard normen (barema's) weten te ontwikkelen op grond waarvan regresvorde-

1335 Brief 24 maan 1993. opgenomenin het rapport vandeSociale Vereekeringsread (1993). Bijlagcl;ziedaarover

Sinninghe Dunste (1999). p. 70.
I»Je. Sociale Verrekeringsraad (1993). p. 16.
1.1.17 Barendrechl & Wetenngs (2000V p VII

342



ringen bij verkeersongevallen worden afgewikkeld. Het bewijs kan slechts met
een beperkt aantal bewijsmiddelen worden geleverd en de ovenge omstandigheden
van het geval worden buiten beschouwing gelaten. Vanuit de praktijk van schadeaf-
wikkehng klinken overwegend positieve geluiden. In Duitsland ontvangt de regres-
nemer een standaard percentage van het gevorderde bedrag (45-60%).
Het zou dunkt me met misstaan om ook de benadeelde. degene jegens wie onrecht-
matig is gehandeld en over wiens hoofd heen het regres plaatsvindt. van het rcgrcs
alsmede van het eindoordeel op de hoogte te stellen. Daartoe zou men voor alle
regresnemers kunnen bepalen dat de regresnemer tezamen met zijn vordering een
bericht doet uitgaan naar de benadeelde (uitkeringsgerechtigde), waarin ten minste
de grondslag en de omvang van de regresvordenng worden vermeid.

9./.4

Daamaast staan er, bij handhavmg van de huidige praktijk van individuele vordcrin-
gen. nog andere wegen open ter beperking van de uitvoermgskosten. Ik noem
een vijftal punten. In de eerste plaats valt te denken aan een verscherpte controle
op de uitvoenng van het regres. Hoewel het kabinet het belang van een actief
regresbeleid stimuleert,'"* zijn regresnemers slechts />evoe#</ en niet verplicht
om regres te nemen. In het arrest 77e/ i//rec/i/ Sc/ia^mv2t'tav7/i#///wiftM/g oordeel-
de de Hoge Raad uitdrukkelijk in die zin met betrekking tot het regresrecht van
art. 90 WAO.'"* Dat was in die zaak aangevoerd door de WA-verzekeraar van
de schadeveroorzaker, met het doel de regresnemer als crcditeur te blijven houden
om te voorkomen dat het desbetreffende deel van de schade met daarover vcrschul-
digde rente aan de benadeelde moest worden betaald.'"" De Hoge Raad volgde
zijn A-G in het oordeel dat bij de invoering van de WAO slechts is beoogd een
bevoegdheid te creeren. een standpunt dat ook voor de meer recent ingevoerde
regresbepalingen dunkt me moet worden onderschreven. De moeilijkheid is om
een balans te vinden tussen een actief regresbeleid en, anderzijds, het maken van
onnodig hoge kosten. Het regres krachtens de Ziekenfondswet is in dat opzicht
illustratief. Het beleid van de Ziekenfondsraad en de CTZ komt erop neer dat het
regres aangewezen is indien de opbrengsten de aan het regres verbonden kosten
overstijgen. Een efficient toezichts- en stimuleringsbeleid ontbreekt.'"' Het
is aan de afzonderlijke ziekenfondsen om zelfstandig uitvoering te geven aan hun
regresmogelijkheden. Wei is er enig toezicht op de regresactiviteiten door het
jaarlijkse toezicht van de accountantsdienst van de Ziekenfondsraad op het functio-

U3I Zie TK 1996-97. 25 025. nr. 2, p. 17.
133» HR 10 maart 1995. A7 1997. 525 (mSy/epenftu/g), zie ook nt. MMM (bij W 1997, 526)
1340 De beide regresnemers met wie de vordering van de benadeelde concurreerdc hadden geen wettelijke rente

aangezegd, zie Conclusie A-G Hartkamp bij het arrest, nr. 10.
>34i Zie ook de conclusies van net rapport van de Algemene Rekenkamer (1996), ook gcpubliceerd in de KamerHuk-

ken: TK 1996-97. 25 025. nr. 2, p 18.
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neren van de fondsen afzonderlijk en op de aanvaardbaarheid van de gemaakte
kosten.
Een mogclijkheid om het regresbeleid efficienter te maken kan verder zijn door
de regresvorderingen aan een zekere minimale regressom (als benedengrem) te
verbinden. Dat gebeurt thans al voor het regres van brandverzekeraars, aangesbten
bij de Bedrijfsregeling Regres: voorzover die regeling het instellen van regresvcrde-
nngen nog toelaat, is het aan een minimum, en ovengens ook aan een maximum,
regresplafond gebonden (zie hiema, paragraaf 9.1.5.3). In Engeland was het linge
tijd zo, dat /« /ittf a/gemm» slechts regres kon worden gezocht voor verstrikte
uitkeringen boven een bepaalde som (£ 2,500)."** Deze benedengrens bestaat
in het huldige Engelse recht met meer, omdat het gevolg naar verluidt wa.' dat
verzekeraars een eigen dekkingsrisico van dezelfde omvang pleegden te bedingen.
De eind 1997 in werking getreden Soc/a/SecwriTy (Ttecovery o//tene/?/.s> /Jc7 7997
legt beperkingen op met betrekking tot de verhaalbare uitkeringen. Regres is slechts
mogelijk voor uitkeringen tenbehoeve van inkomensschade, 'loss of care' en 'loss
of mobility'. De verzekeraar heeft geen regres voor andere uitkeringen die weiden
vcrstrekt, zoals vcrgoeding van de ziektekosten. Bovendien worden in de wet
oudm* beperkjngen vantoetregresgehandh.aa/d. Zobestaa? stechte aanspraaA: »oor
uitkeringen die in de afgelopen vijf jaar werden verstrekt.
Ook verbeteringen op het punt van de informatievoorziening van regresnemers
kunnen kostenbesparend werken.'"' Het verhaalsproces kan een aanvang nemen
bij een door de benadeelde ingevuld formulier met vragen omtrent het ongeval
naar aanleiding waarvan uitkeringen of verstrekkingen zijn verricht. Aanvullende
informatie zoals politierapporten of een proces verbaal kan worden opgevraagd
bij het Verbond van Verzekeraars, de politie en/of de officier van justitie. Op grond
van de ministenele richtlijn van 7 januari 1970 moet het Verbond voor Verzeke-
raars regresnemers op hun verzoek een gratis kopie toezenden van het procesver-
baal. Art. 61 Organisatiewet sociale verzekeringen biedt uitvoeringsorganen van
sociale zekerheid voorts de mogelijkheid kosteloos gegevens op te vragen uit het
kentekenregister en het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekenngen
Motorrijtuigen. Het ziekenfonds is, op verzoek van de voorzitter van de Zieken-
fondsraad in 1966, vrijgesteld van de kosten verbunden aan het in regresacties
opvragen van stukken uit het strafrechtelijk dossier. Aan de hand van de verkregen
informatie kunnen de schadeveroorzaker en/of WA-verzekeraar worden aangespro-
ken. Slechts bij uitzondenng komt het tot een gerechtelijke procedure. Ziekenfond-
sen bijvoorbeeld procederen slechts indien het om een pnncipekwestie gaat of
bij een financieel belang van meer dan 10 000 gulden. Het gaat dan om een ä

1.MJ IV Haas & Hartlief (1998). nr. 2 7.2.
U4J l)at aspect spcell ovengens. dal kan niel verbazen, ook in andere landen. In zijn prcadvies in 1971 voor de

Vereniging voor de vcrgelijkendc Studie van het recht van Belgie en Nederland zoekt Fredericq (1971), p. 18
de verklaring voor het geringe aantal regTesclaims van sociale verzekeraars in Belgt< mede in het gegeven dat
zij geen informatie knjgen over het verioop van strafrechtelijke procedures.
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twee gevallen per jaar."" Vaak wordt de betreffende zaak na ccn bcpaaldc
periode, bijvoorbeeld een jaar, opnieuw bekeken om te zien of er na de aanvankc-
lijk verhaalde kosten nog verdere kosten zijn die verhaald kunnen worden.
In de vierde plaats (naast toezicht, drempels, en informatievoorziening) heeft de
interne organisatie van de instellingen met regresrecht cen belangrijke invloed
op de regresopbrengsten. Indien dossiers te lang blijven liggen vergen ze veelal
ook meer behandeltijd.'*" Wellicht zouden vaste normen kunnen worden gehan-
teerd voor de duur van de afwikkeling van de regresvordenng, vergelijkbaar met
het Cowvewaw/ KtrAaa/wec/i/ (waarin ook aansluiting wordt gezocht bij de normen
van het Nationaal Platform Personenschade).'"* Eerder wees ik al op het onder-
zoek uit 1996 van de Algemene Rekenkamer naar het regres van ziekenfondsen
in het kader van de Ziekenfondswet, met de bedoeling de uitvoering van regres
te optimaliseren. In het op dit onderzoek gebaseerdc rapport 'Verhaalsrccht in
de Ziekenfondswet' constateert de Rekenkamer sterke verschillen tussen de verhaal-
sopbrengsten van ziekenfondsen onderling als per ziekenfonds in verschillendc
jaren in de periode 1990-1994. Volgens de Rekenkamer zijn de verschillen in
opbrengst vrijwel uitsluitend te verklaren uit de verschillen in kwaliteit van de
interne verhaalsorganisatie. De Rekenkamer vertaalt dit in een aantal, wat zij noemt,
minimumeisen voor een optimale uitvoering. De hoogste regresopbrengsten kunnen
worden verwacht bij een ziekenfonds dat beschikt over 'een effectievc cn efficie'ntc
signalering van verhaalsgevallen, een schriftelijk vastgelegdc procedure, pcnodieke
managementinformatie (onder andere over kosten en baten) en een periodicke,
schriftelijk vastgelegde interne controle, in combinatie met een adequate perso-
neelsbezetting.'"*' Met de signalering van verhaalsgevallen worden nota's van
ziekenhuisopname, ambulancevervoer, de EHBO en zo verder bedocld, die het
ziekenfonds bekend zouden kunnen maken met de mogelijkheid van een (potcntiöle)
regresvordering. Het is namelijk veelal juist aan de hand van zulke 'signalerings-
bronnen', dat regresvorderingen bij een individuele afwikkeling van vorderingen
worden geinitieerd. begint veelal het verhaalsproces. Een optimale regresuitvoering
betekent volgens de Rekenkamer echter, dat is een opmerkelijk punt, dat met zo
min mogelijk signalenngsbronnen zoveel mogelijk (potentiele) regressituaties in
beeld moeten komen. Een van de negen door de Rekenkamer onderzochtc zieken-
fondsen voldeed weliswaar aan de genoemde minimumeisen voor een optimale
uitvoering, maar behaalde daarmee niet meer dan een gemiddelde regresopbrengst.
De Rekenkamer verklaart dit uit het feit dat, naast het relatief läge aantal verhaals-
medewerkers in dat fonds, met een zo groot aantal signalenngsbronnen gewerkt

IM4 Zo blijkt uit hei rapport van de Algemene Rekenkamer (1996), ook gepubliceerd bij TK 1996-97, 25025, nr.
2. p. 8.

m s Reckens (2003), p. 181.
>M* Reckens (2003), p. 181.
• M7 Aldus het rapport van de Algemene Rekenkamer (1996), ook gepubliceerd in de Kamentukken TK 1996-97,

25 025. nr. 2, p. II
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werd dat van de brennen minder systematisch en efficient gebruik were ge-
maakt.'"" De Ziekenfondsraad zou volgens de Rekenkamer erop moeten toeien
dat aan deze eisen is voldaan.
Ten slotte ZIJ nog een vijfde punt van aandacht in hennnering gebracht, ter verete-
ring van de praktijk van individuele regresvordenngen. Dat heeft vrij specfiek
betrekking op de ziekenfondsen. Zoals in hoofdstuk 4 werd aangegeven, is vo?ens
de ziekenfondsen en de Ziekenfondsraad een belangrijk knelpunt in de uitvonng
van regres op grond van de Ziekenfondswet het ontbreken van een finaniele
pnkkel om kosten te verhalen. De regresopbrengsten moesten aanvankelijk volxlig
worden afgedragen ten behoeve van de Algemene Kas, terwijl de kosten verboden
aan de uitvoering van het regres wel voor rekening komen van het beheersbiiget
van de ziekenfondsen afzonderlijk. Sinds een aantal jaren mögen de ziekenforisen
een-derde van de behaalde regresopbrengsten behouden. Hoewel de Algerene
Rekenkamer in bovengenoemd rapport het effect van deze maatregel als vnj gnng
inschattc, benadrukken de Ziekenfondsraad en, namens de ziekenfondsen, Zorper-
zckcraars Nederland juist het belang van een financiele prikkel voor de fonsen
afzonderlijk.'"' Een vergelijkbare maatregel (maar waarvan naar me voorlomt

»/»jade. ceu>ka?U'\ vrnuwfotrr »VLTJ,* .A\/i" .V/v\P^cirnccürrcct/c~afc\verK.'gevers
bij het instellen van het regres ingevolge art. 6:107a BW wordt voorgehouden.
Tevens wees ik al op de subsidiemaatregel voor particuliere ziektekostenverzeke-
raars. Beide regelingen hebben een vrij beperkt bereik; voor een bespreking zij
verwezen zij naar hoofdstuk 4.

S>. A.5 //e/ regres va/i par//CM//ere verze/fceraars

9.1.5.1 ALGEMEEN

Verbeteringen van de uitvoering van het regres met behoud van de individuele
afwikkeling van vordenngen sluit ook het meeste aan bij de regrespraktijk van
particuliere schadeverzekeraars. Voor hen is de afwikkeling van regresvorderingen
veelal wat eenvoudiger. Het regres heeft er hoofdzakelijk betrekking op zaakschade,
de regresconstructie is eenvoudiger en ook procederen particuliere verzekeraars
minder snel omdat ze in den minne tot overeenstemming geraken. Aanvankelijk
zijn wel bedrijfstechnische problemen ontstaan. door de grote toename van het
aantal regresvordenngen als gevolg van de opkomst van nieuwe verzekeringen
zoals de WA-verzekering en verzekenngen voor motornjtuigen in de jaren vijftig
en zestig.'"" Dat heeft in combinatie met een toenemend aantal schadegevallen
geleid tot de behoefte aan een meer efficiente oplossing in de vorm van £/»ocA-/or-

c/; regelmgen tussen motornjtuigverzekeraars en tot het prijsgeven van hun

1548 TK 1996-97. 25 025. nr. 2. p. 12.
IM» De Algemene Rekenkamer (1996). p. 13 is hieraver. overigens om onduidelijke redenen, sceptisch.
1350 Conslilenng in Hosier's preadvies (1971). p. 111.
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regresrechten bij brandschade.'"' Thans komen Anodt-/ör-Am>c/fc regelingen
echter bijna niet meer voor. Veeleer worden ten behoeve van een verecnvoudigde
afwikkeling andere afspraken gemaakt. Bekend zijn de zogenaamde .V<7KJ</I'UÄÄMW-

</e« van motorrijtuigverzekeraars. regclingen waann een bepaaldc wij/c voor het
afwikkelen van regresvorderingen wordt vastgelegd, ongeacht de schuldvraag.
Een ander voorbeeld van standaardisering van individuele regresvorderingen, dat
specifiek betrekking heeft op het regres bij personenschade, biedt de al genocmde
NORA-regeling met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten van rcchtsbij-
standsverzekeraars.

9.1.5.2 NORA-REGELING

Specifiek met betrekking tot personenschade hebben rechtsbijstandver/.ekeraars
en (met name) WA-verzekeraars op 1 januan 1993 de zogenaamdc NORA-rcgeling
gesloten. Deze kwam hiervoor uitvoenger ter sprake."" De regeling heel* betrek-
king op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstandsverzekc-
raars. Deze - goed werkende - rcgelmg houdt in dat aangesloten WA-verzekcraars
bij individuele gevallen van letsel of overlijden een vast bedrag (in 1999: 1875
gulden) uitkeren voor de buitengerechtelijke kosten. De omstreden vraag of art.
6:96 lid 2 BW ook geldt, is zoals gezegd daardoor van geringe betekenis.'^"

9.1.5.3 BEDRIJFSREGELING REGRES'"*

Ten slotte wil ik niet helemaal voorbijgaan aan het regresbeleid van brandverzeke-
raars, aangezien dit zo opmerkelijk is (en het öök de uitvoering van het regres
aangaat). Brandverzekeringen zijn schadeverzekeringen en vallen onder de subroga-
tie-regeling van art. 284 WvK. In beginsel is het dus zo dat brandverzekeraars
worden gesubrogeerd in de rechten die de verzekerde heeft op derden terzake van
schade die onder de dekkmg van deze verzekeringen valt.'"' In de jaren veertig
van de twintigsteeeuw zijn brandverzekeraars steeds vaker gaan besluiten hiervan
gebruik te maken, in de vorm van regresacties tegen de brandstichter. Dat heeft
voor onrust gezorgd, omdat men geen rekening hield met het onvcrzekerd zijn
van de aansprakelijkheid in kwestie: ook brandstichters die niet WA-verzekerd

1331 Zie Köster (1971). p. 103. 111 en nader par. 117 e.V.; vgl. ook supra, paragraaf 3.4.1.
l)S2 De regcling van de Nederlandse Oganisaiic van Rechtsbijsland Asiuratleurcn, ihans de Afdelingscommissie

Rechtsbijstand; zie l.indenbergh e.a. (2000), p 96 (De Vries) Deze regeling geldl zowel bij Ictsel al» overlijden
De NORA-regcling is integraal opgenomen als Bijlagc 91 bij Lindenbergh e.a. (2000), p. S79.

»S3 Zie paragraaf 8.3.2.
DM De oorspronkelijkc naam, voör de hcrziening met ingang van het jaar 2000, was hei Bindend Beslutt Regres.

Zieoverdezeoorspronkelijke regeling de Voorlichlingsbrochurc Regres Brand (1983); Smil( 198S)enLievenc
(1999). p. 37 e.v.

1355 Ovengens bieden brandverzekeringen tegenwoordig een veel ruimcrc dekkmgbicdcndanalleen voor het risico
van brandschade; ook het nsico van schade door onder meer inbraak. storm en zelfs vallemk vliegtuigen is
veelal verzekerd; zie Oosenbrug e.a. (1996). p. 58.
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waren stonden bloot aan regres. In de praktijk treft het regres juist in deze branchc
gemakkelijk familieleden, vnenden of andere bekenden van het slachtoffer (de
verzekerde), en daarmee mogelijk ook de verzekerde zelf.'"*" Het regresbeleid
verhoogde dan ook de concurrentiestnjd binnen de branche zelf, en zette de verhou-
ding tussen brand- en WA-verzekeraars onder druk."" Om deze redenen hebben
brandverzekeraars in 1954 een verklaring doen uitgaan waann afstand werd gedaan
van het regres op particulieren en bedrijven, de Afstandverklaring Regres. De
verklaring hicld zoals de naam al zegt in, dat men afstand deed van regres behalve
bij opzet of bij goedvinden van de aangesprokene, dan wel bij diens veroordeling
tot cen misdnjf of bij schade die was veroorzaakt door het Nederlandse of een
ander militair apparaat.'"* Hoewel de afstand ovengens in het belang van de
verzekerde is, in de zin dat op zijn gezinsleden en andere dierbaren geen regres
plaatsvindt, kan deze hem wellicht ook in zekere zin raken, aangezien hij met
zijn eigen vordcnng niet zou kunnen 'meeliften' (zo daarvan in de praktijk sprake
is).

Toen bleek dat steeds minder brandverzekeraars zieh bij de Afstandverklanng
gingen aansluiten, althans voorzover deze betrekking had op het regres op bedrij-
ven, werd dc verkJaring in J984 vervangen. H/erkwameen in breder knngonder-
steunde regeling van de Vereniging van Brandassuradeuren voor in de plaats:'"'
de (thans geheten) Bedrijfsregeling Regres (BR). Naar schatting is 98% van de
brandverzekeraars, ook niet-leden van de Vereniging van Brandassuradeuren, bij
de BR aangesloten. Niet aangesloten zijn veelal de verzekeraars die uitsluitend
brandverzekeringen aanbieden. Voor hen is het regres als inkomensbron wellicht
belangrijk genoeg om er geen afstand van te willen doen.

Met de Bedrijfsregeling Regres doen de aangesloten brandverzekeraars nog enkel
afstand van het regres op particulieren. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin
de schade opzettelijk is veroorzaakt, of is veroorzaakt door de Staat en een beperkt
aantal andere gevallen. Buiten deze bijzondere gevallen zal men alleen regres
nemen op 'rechtspersonen en bedrijfsmatig en/of beroepsmatig handelende natuurlij-
ke personen', zoals dakdekkers- en loodgietersbedrijven. Het regres op bedrijven
is bovendien slechts toegelaten voor vorderingen van bepaalde omvang (ten hoogste
tot het bedrag van de wettelijk verplichte WA-dekking per schadegebeurtenis en
begrensddoorvastesomrnen).De(bednjfs)aansprakelijkheidsverzekeraars, verte-
genwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Algemene Aansprakelijkheidsver-

i .<<<• lie schade door eigen onvoorzichiigheid valt wettelijk niet onder de verzekering. zie art 249 WvK. Mur in
de praktijk wordt veelal aangenomen dat de polls aan an. 249 renunciecrt en dus ook in deze gevallen dekking
biedt.

l.W Köster (I97I). p. 118.
I Ml Zie daarover uitvoerig Köster (1971), p. 118 (met verdere verwijzingen).
1)39 De Vereniging van Brandassuradeuren is ovengens inmiddels ontbonden en vah onder het Verbond van Verzeke-

raarj. Maar het besluit blijft bindend voor de leden en ook nieuwe niet-leden hebben zieh, eventueel door een
bijzondcr beding in de polis, bij dc BR aangesloten
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zekeraars, waarmee in het kader van het preventiebelcid nauw ovcrleg mocst wor-
den gevoerd, werden bereid gevonden door middel van een premievcrhoging vol-
doende dekking te verlenen. Hiertegenover werd de voorwaarde van de AAV
ingewilligd dat het (wel toegestane) regres beperkt zou blijvcn tot gevallen van
schuldaansprakelijkheid. Op grond van de Bednjfsregeling Regres is het regrcs
slechts toegestaan onder de bovengenoemde omstandigheden (versus bedrijven
en binnen de overeengekomen marges) en mits er sprake is van onzorgvuldigheid
van de schadeveroorzaker. Het regres kan dus alleen worden uitgeoefend bij schuld-
aansprakelijkheid; het kan niet worden gebaseerd op contractuele en nsicoaanspra-
kelijkheid. In de toelichting Staat dat men dit beter bij het prevcntiebevordcrend
karakter van het BR vond passen, omdat het bednjven zou stimuleren om maatregc-
len te treffen waarmee de brand zoveel mogelijk kan worden voorkomen."*"
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars 'gunncn' de bedrijven op deze grond
een eigen nsico bij regresschade. Dnon oppert dat de verzekeraars met de afstands-
verklaring hebben willen voorkomen dat het brandrisico een te zwaar WA-nsico
zou worden.'**' De verklaring geldt naar mijn wetcn alleen in Nedcrland; de
Europese Commissie is evenwel van oordeel dat de regeling binnen Bü-verband
geen ontoelaatbare kartelvorming oplevert. / ;*;b

Meer recent is onduidelijkheid ontstaan over de vraag, of onder het BR-regimc
nodig is dat degene op wie regres wordt genomen zelf onrechtmatig heeft gehan-
deld. In het arrest inzake A/as/um DaMedeMmg/Waf/owa/e Afofer/a«*/e7; oordeclt
de Hoge Raad over de vraag, of het regres op een zorgvuldig handelende hoofdaan-
nemer mogelijk is indien zijn onderaannemer of een werknemer van zijn onderaan-
nemer een fout heeft gemaakt."" Deze vraag is opmerkelijk; het regres op basis
van nsicoaansprakelijkheid (ook die voor ondergeschikten en bij onderaanneming)
is zoals gezegd uitgesloten. Het Hof had echter, volgens de Hoge Raad niet ten
onrechte, gehecht aan een passage in de toelichting op de BR, waaruit kan worden
afgeleid dat regres reeds mogelijk is indien de onzorgvuldige brandstichter deel
uitmaakt van het bedrijf van degene die tot regres wordt aangesproken. Hiervan
was in het onderhavige geval sprake nu de werkzaamheden onder supervisie van
de tot regres aangesprokene zijn verricht."" Het gevolg van deze uitspraak
lijkt te zijn, dat de hoofdaannemer onder de Bedrijfsregeling Regres nu ook aan-
sprakelijk is voor de fouten van zijn onderaannemers (of hun werknemers) indien
hij de supervisie had over de werkzaamheden waarbij de brand is ontstaan. Deze
aansprakelijkheid voor hulppersonen heeft niettemin een risicogrondslag, in die
zin dat zelfs indien vaststaat dat de hoofdaannemer niet nalatig is geweest in zijn
toezicht, zoals in casu het geval was, hij toch (risico) aansprakelijk is.

iJ«o Art. 2 BBR; zie Voorlichtingsbrochure Regres Brand (1983), p. 13. ,,. - ,,'
I3«i Drion (1955), p. 19. . . . . , , ,
il*2 Zie hierover Lievene (1999), p. 37 e.v. (met verwijzingen).
1J«3 HR IS januari 1999, AE/ 1999, 242 (A/aj/um ßü*W€*A// igm /«ffiMer«/«« ÄK/Mi/io/ia/e
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9.2 (Jitgesloten categorieen schadeveroorzakers

0.2.7 Äegres op gez/ns/«/e/i va« <

Niet alleen in het kader van de Bedrijfsregeling Regres heeft het bezwaar van
het regres op gezinsleden van de benadeelde tot een beperking geleid van het
regres. Ook meer in het algemeen is een bekend twistpunt de vraag, in hoeverre
regresnemende instantiesregres mögen zoeken opdiei-baren of oppersonenjegens
wie de benadeelde zieh in zakelijk of financieel opzicht in een afhankelijkheids-
positic bevindt, zoals gezinsleden, collega's en de werkgever van de benadeelde.
Wordt tussen gezinsleden onderling schade veroorzaakt,'^"* denk aan ongevallen
in de huiselijke sfeer, dan ondergaat het aansprakelijkheidsregime daarvan in begm-
sel geen wijziging. Dat geldt zowel voor wat betreft de normen voor aansprakelijk-
heid,""' alsook voor wat betreft het behoud van de vordenng op de WA-verzeke-
raar indicn de benadeelde met de schadeveroorzaker in gemeenschap van goederen
is gctrouwd (en bij zijn aanspraak op schadevergoeding dus wellicht boedelmenging
optreedt).'"^ Hieraan doet geen afbreuk dat ook de schadeveroorzaker dan van
dc schadevergoeding van de benadeelde kan profiteren (en dat dit wellicht fraude
in de hand werkt). In materiele zin kan het familieverband hooguit een grond zijn
voor het matigen van de schadevergoeding,"*' maar daarvoor is beneden het
bedrag van de WA-dekking geen plaats (art. 6:109 lid 2).
Het belang van de mogelijkheden tot schadevergoeding van de benadeelde Staat,
kennelijk, voorop: hij moet zijn mogelijkheid tot het inroepen van het aansprake-
lijkhcidsrecht onverminderd blijven behouden. Bij regresvorderingen ontbreekt
dit vergoedingsbelang, de benadeelde is of wordt immers al door de regresnemende
verzekeraar of schadedrager vergoed. Het regres zou dan hoogstens ertoe kunnen
leiden dat de benadeelde er (financieel) slechter van wordt. Dat steh de vraag naar
de functies van het regres op scherp. Door het regres op de gezinsleden van de
benadeelde - waarvoor wordt aangeknoopt bij aansprakelijkheidsregels die mede

UM HanlicIÄ Tjittes (1991), p 225 en Van Dam (1995). p. 109 definieren gezinsleden als degenen die een huishou-
ding delcn om meer of andere moticven dan alleen economisch. Gedacht moet worden aan echtgenoten. ouders
en kindcren. samenwonende stellen en broer en zus die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

U65 Zie o.a. in ccn regres/aak van hcl ziekcnfonds HK 11 apnl 1975. AÜ 1975.
NJ-noot Veegcns (nr. 6) bij MR 26juni 1987, At/ 1988.536 nt. JBMV (,Vieun
MR 12 mci 2000. AC/ 2001. 300 nt. JH (Jnn«Ti'./<jnwn); A7BÄ 2000. p. 341 (Engelhard). Zie voorts om. Wächter
(1983). p. 136: Hartlief & Tjittes (1991), p. 225; Hammerstein (1994), p. 5; en Asser-De Boer (1998), p 15«
(over aansprakclijkhetd van echtgenoten).

IM* Rccds in die zin HR 3 december I982.AU 1983.400nt. W (Ato/iono/f AWeWWe»i/7imiiw niuiu) en expliciet
HR 12 juni 1987. AU 1988. 39 nt. G en EAAL (/fo/Amd/Aevi). op grond van de nietszeggende overwegmg
dat de echtgenoten er belang bij hebben dat dc WA-verzekeraar de schade draagt. Zie daarover ook /4/<c 1988,
p. 3 7 e v (Kortmann)en IÄ 1987. nr l3Oenl3l (Van Wassenacr van Carwijck) Ofde verbinienistol sdiadever-
gocding wel - door boedelmenging - tenietgaat indien de in gemeenschap van goederen gehuwden, al dan niel
voorafgaand aan hun huwelijk. verhaal zoeken op clkaar in /xrsoon. is (nog) onduidelijk.

IJ6? Ziede NJ-nool van Veegens (nr 6) bij HR 26juni 1987. AV1988.536 nt JBMV ( M « » H ' i
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strekken tot zijn bescherming - zou deze dan /« /e/7e zijn schadevergoeding verlie-
zen. In hoeverre kan dat resultaat, mede gelet op de in hoofdstuk 6 besproken
handhavingsfunctie van het regres, worden gerechtvaardigd? «^o;,»

Voor de afzonderlijke categonecn regresnemers - particuliere en sociale verzeke-
raars, werkgevers en overheidsdiensten - gelden hiervoor uitecnlopcnde regels.
Het is het meest overzichtelijk deze in afzonderlijke paragrafen te bcspreken.
Uiteraard zullen daarbij onderlinge verbanden worden gelegd.

9.2.2 /tegres van soc/a/e verzeteraarv op germs/tv/en * :

In de jurisprudence is het regresrecht van sociale verzekeraars uitgesloten voorzover
het zou worden aangewend tegen gezinsleden van de benadeelde, de ver/ekerde.
In de bekende fl/7/itfra.'Ä-arresten sluit de Hoge Raad die mogelijkheid voor zieken-
fondsen uit met betrekking tot krachtens de Zickenfondswet hoofd- of meeverze-
kerde gezinsleden. Ziekenfonds Rijnstreek knjgt een afwijzcnd oordccl op haar
regresvorderingenjegensde WA-verzekeraar van de hoofdvcr/ckcrdc, ccn moeder,
nadat het fonds haar kinderen heeft vergoed.'"* Eveneens een afwijzing volgt
van het regres op de ene meeverzekerde zus nadat het fonds de door haar rockeloze
verkeersgedrag veroorzaakte letselschade van de andere zus moct vergoeden."*'
De ziekenfondsverzekering is, volgens de Hoge Raad, een typische gezinsverze-
kering, hetgeen meebrengt dat het ziekenfonds zieh door regres op meeverzekerde
gezinsleden niet jegens hen aan zijn verplichtingen mag onttrekken.'"" Dat
is volgens de Hoge Raad niet strijdig met de strekking van het regresrecht (het
principe dat de schadeveroorzaker alsnog moet betalen), aangezien het niet waar-
schijnlijk is dat de benadeelde ook zelf een vordering jegens hem zou hebben
ingesteld. Dat dit anders kan zijn indien het schadeveroorzakende gezinslid WA-
verzekerd is, doet niet ter zake. Daaraan kan volgens de Hoge Raad voor het
toekennen van een regresrecht aan het ziekenfonds geen invlocd worden toege-

k e n d . ' " ' . . : . • - • • - • • ; • • • — • - - < - . • — • • • - ' • ; • • > • " ; • - . .

Wat de /?iy/Wi"ree*-arresten omstreden maakt,'*" is dat de Hoge Raad vervolgcns
beslist, in /?//w5//-ee&///, dat op zelfstandig verzekerde (dus niet meeverzekerde)
gezinsleden in beginsel wel onbeperkt regres mogelijk is. Op de minderjarige,
nog thuiswonende doch zelfstandig bij het ziekenfonds verzekerde broer (met WA-

1)6« Zie voor dit laatste geval reeds HR 11 jum 1982. AC/ 1983, 583
1J*» HR 6 mei 1983. AC/1983, 584 nt. FHJM («i/niir«?*//). ,. =.,- >,
U70 HR 11 juni 1982. AU 1983,583 (Ä//nj/ree* /) en HR 6 mei 1983. AU 1983.584 nt. FHJM fÄ//nj/«ei /7). Reedf

Giltay Veth (1969), p. 212 acht een wettelijke regeling daartoe naar morelc maatstaven wcnselijk, maar bepleit
dan een consequent doortrekken van deze lijn naar normale schadeacties; zie vooru Van Boom & Storm (1995),
p. 153.

1371 Zie HR 6 mei 1983, A7 1983, 584 m. FHJM (*//«r/«ei //).
1172 Zie o.a. Mulder (1988), p. 130; Hartlief & Tjitte» (1991), p. 236; Hartlief & Tjittei (1999), p. 90 met

verwijzingen; Van Boom (2000a), 87. ,
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verzekering) die op de bromfiets schade heeft veroorzaakt aan zijn broer Maat
dus onbeperkt bloot aan de regresactie van het fonds.'"' Het al dan niet mee-er-
zekerd zijn is beslissend, het belang van gezinsvrede of economische argumerten
(zoals het argument dat de schadelast dan mogelijk toch weer 'drukt' op het geztns-
budget) brengen de raad in <//7 arrest niet tot een ander oordeel. De raad laat log
enige ruimte om op ändere gronden tot een ander oordeel te komen:

'Voor uiUluiting van het vcrhaalsrccht ente/ op grond van [de omstandigheid dat beide broen ten
tijde van het ongeval als inwonende kinderen tot helzelfdc gezin behoorden, EE] is noch in de ekst
van dc wet noch in haar strckking stcun te vindcn.'"'*

A-G Asser oppert dat als de omstandigheid </aarZ>// komt (dus naast het behefen
tot hetzelfde gezin) dat de benadeelde de kostwinner is van de schadeveroorzaler,
dit wellicht wel ertoc kan leiden dat de schadeveroorzaker niet of slechts bep<rkt
blootstaat aan het regres, ondanks dat hij zelfstandig verzekerd is. Maar veel 1 jkt
hiervan met te venvachten; ondanks de kritiek in de literatuur houdt de Hoge Riad
ook in latere jurisprudence vast aan zijn standpunt."" Het ligt voor de Fund
om dan voor het retires van de AWBZ het/elfde regime te later» ̂ eMen JV.V>»<«>tie
is echter zonder direct praktisch belang; het regres ingevolge de AWBZ wordt
zoals gezegd immers collectief afgewikkeld.

Voor inkomensvervangende uitkeringen ingevolge de Ziektewet, WAO en de VOA
is het regres op gezinsleden ook wel beperkt,"" maar de redenen daarvoor
zijn anders en dat maakt dat significante verschillen kunnen ontstaan. Het inko-
mensgerelateerde karakter van de uitkering Staat dan voorop: waar het (enkel)
om gaat is, dat de benadeelde door het regres met feitelijk verstoken moet zijn
van zijn ziekengeld (zijn basisinkomen). Het meeverzekerd zijn is in dit verband
zonder belang. Die beperking heeft de Hoge Raad in de eerste plaats aanvaard
voor regresacties tegen in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten. De
blootstelling aan het regres zou betekenen dat de benadeelde als verzekerde 'tenge-
volge van het enkele feit, dat zij in algehele gemeenschap van goederen was ge-
huwd met de schuldige aan het ongeval, in/ei/e zou worden verstoken van het
haar krachtens de Ongevallenwet 1921 toekomende recht op schadeloosstelltng
(waarvoor huwelijk noch schuld aan het ongeval een rol speelt).' De woorden
van de Hoge Raad wijzen erop dat het de/ei7e/(/fe vermogenstoestand van de

1)7.1 HR 19 april 1985, At/ 1986, 209 nt. FHJM (*i/i»/'*e* ///).
U74 HR 19 apnl 1985. A7 1986, 209 nt. FHJM (fti/iurrvei ///) (curcief loegevoegd. EE).
1375 indierinHR 11 febniari 1994./V71995.494nt.OHB(NOt'0'ÄZQCDercchisomwkkelingsedcrthetwijzen

van/ijnarrcst geeft de Hoge Raad geenaanlcidingomopdatoordcel Icrug le komen') In deze zaak kon R/Ci
de kosten van dc zickenhuisopname van de vrouw van een samenwonend koppcl. die bij een verkeersongeval
waaraan de man schuld had. op hem verhalen

U76 Zie HR 2 februan 1973, ,\7 1973. 225 m. ARB (friimi/« *Vr*ge>wj/Mi7/«uKir); HR 26 juni 1987, At/ 1988.
536 nt. JBMV (A/imw Äowrda<n/8«/n</>>imriiis»ig): zie ook in die lijn maar dan voor het VOA-regres: HR
25 januari 1991. AW 1992, 706 nt CJHB
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benadeelde is, die bescherming behoeft, hoewel dat voor het voorliggende gcval
wat merkwaardig voorkomt omdat de echtgenoot WA-verzekerd was.'"' In
latere arresten laat de Hoge Raad de uitsluiting van hct regres dan ook mode golden
voor echtgenoten die onder het maken van huwclijkse voorwaarden gchuwd
zijn,'"* en in het kader van de VOA ook voor een geval waarin de uitkeringen
werden genoten en bekostigd door de gemeenschappelijke huishouding (zie hier-
na)."™ Tevens steh de raad waarom hij het WA-verzekerd zijn voor do vraag
of de uitsluiting van het regres op zijn plaats is niet wil laten meewegen. In het
arrest Meww /to//enfam/Zte</ri//vverai/g/ng is het argument dat in al de vorengc-
noemde geval len:

'de uitkeringen aan het slachtofTer in feite (veelal zullen) worden aangewend tcr bestrijding van dc
kosten van de gemeenschappelijke huishouding, tcrwijl andcr/ijds hetgeen de aansprakchjkc
echtgenoot schuldig zou worden aan dc bcdrijfsvcrcnigtng in feite /ou worden bctauld uil de gc/anienlij-
ke inkomsten, waaronder de uitkeringen, zodat hct slachtofTer in feite /ou worden verstoken van zijn
uitkeringen. Ook indien dil onder bijzondcrc omstandigheden anders /ou /ijn, is hct met hct oog op
de hanteerfoaarheid van hct vcrhaal onwcnsclijk voor die gcvallcn ecu uit/ondcring (c nmkcn.'"'°

NJ-annotator Veegens werpt de vraag op hoe ver de uitsluiting van het regres voor
flnancieel bij de benadeelde betrokkenen reikt. De situatic in een ander samenle-
vingsverband dan het huwelijk (of ongehuwd samenwonenden) verschilt daarvan
vaak feitelijk noch rechtens (contractueel). Hij wijst op relaties tussen ouders,
grootouders en kinderen, broers en zussen, ooms, neven en nichten. Zou hct oordcel
van de Hoge Raad dan hetzelfde zijn?'"" Het lijkt daar wcl op: het fundcrende
beginsel is immers, dat de benadeelde door het regres niet feitelijk verstoken moet
zijn van de inkomensvervangende uitkering. Daarbij moet worden geabstraheerd
van het al dan niet WA-verzekerd zijn van de schadeveroorzaker. Voldoende is
thans, zo lijkt het, dat de schadeveroorzaker en de benadeelde duurzaam samen-
wonend zijn en een gemeenschappelijke huishouding voeren. In het arrest /15/V.E/-
ze//ga heeft de Hoge Raad ook voor het regres ingevolge de Vcrhaalswet ongevallen
ambtenaren beslistdat de levenspartner daaraan niet blootstaat."** Aangenomen
moet worden dat, nu het loonvervangende karakter van de ambtenarenuitkeringen
voor de Hoge Raad beslissend was, hetzelfde geldt voor de inkomensvervangende
verzekeringen ingevolge de ZW, WAO (en daaraan gelieerde wetgeving zoals

1377 Aldus HR 2 februari 1973, /V/ 1973, 22S m. ARB (Cemrafe WVMgeven/Mi//<7iaa/-) In zijn noot wij« Bloember-
gen crop dal de uitsluiting van aansprakelijkheid tegenover echtgenoten van de verzekeringnemer, de eigenaar,
houder ofbestuurder van het voertuig (art. 4 lid I WAM) op dat moment in Nederland gebruikclijk was, en
dat dit vermoedelijk was omdat men niet bedacht is gewecst op regrcsacties. Zie voorts de noot van Mijnucn
bij HR 16 april 1980, At/ 1981, 109 nt. FHJM

H7I HR 26 juni 1987, AU 1988, 536 nt. JBMV (AVeuw
1379 Aldus HR 25 januari 1991, At/1992,706m. CJHBM0l>/£/ze7i*<i); endaarover Harilief & Van Maanen (1991),

p. 296; Van Boom & Storm (1995), p. 153.
13*0 HR 26 juni 1987, AC/ 1988, 536 nt. JBMV (AVew ÄoKercto<n'5eJW//jvere;i/gi>ig), r.o. 3.3.
»•I NJ-noot Veegens (nr. 7) inzake HR 26 juni 1987, At/ 1988, 536 (Menu' Äo//erdam/flerfn)/jm*n<g;/i£).
I3«2 HR 25 januari 1991, At/ 1992. 706 nt. CJHB (/4Ä/>/£/ze»i£a).
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REA) en voorts, dunkt me, art. 6:107a BW. Het onder de werking van de werbie-
mersverzekeringen brengen van ambtenaren maakt gelijkschakeling van de beoer-
kmgen van het regres in dat verband met dat ingevolge de Verhaalswet ongevajien
ambtenaren op zieh ook wenselijk.
Wei zal men al ten tijde van het ongeval duurzaam samenwonend moeten /jjn.
In het al genoemde arrest Meuw /?o//m/am//teJr$yvere/i/g/>ig waren de echtgen->ten
tweejaar «a het ongeval (en het ontstaan van de regresvordenng) gehuwd. ~)an
geldt de regel dat geen regres mogelijk is, niet. Het huwelijk dient volgen; de
Hogc Raad gecn wijziging te kunnen brengen in de mogelijkheid tot het ne»nen
van regres. Voor de uitkenngen waarop de benadeelde voorafgaand aan het huwe-
lijk recht hecft gekregen blijft het regresrecht daarom ook na het huwelijk gewx>n
in stand. Beslissend is dus het moment waarop de aanspraak op de uitkerinfc of
voorziening (en daarmee het regresrecht) is ontstaan: was dat voorafgaand aan
het huwelijk dan is nog wel regres mogelijk, voor tijdens het huwelijk ontstane
aanspraken is regres uitgesloten."" Beter zou zijn het regres niettemin uitge^o-
ten te achten indien en zolang de betrokkenen een duurzame huishouding /,jjn
gaan delcn.""*

Voor dc yj!§Ju;jj/)g yan ^ rcgr« maakr to w/ge/rs de Möge Rääd, f?et äfebij
het regres krachtens de Ziekenfondswet, geen verschil of de aansprakelijkheid
van het betrokken gezinslid door WA-verzekering wordt gedekt."" Hartlief
en Van Maanen wijzen er op dat het sociale karakter van de verzekering ('van
iederecn en voor iedereen') het leidende criterium is voor de uitsluiting van gezins-
leden van het regres van de Ziektewet en de WAO. Regres zou in strijd met de
strekking van de WAO ertoe leiden dat de benadeelde in feite verstoken zou worden
van hetgeen hem in het kader van die wet toekomt.'^* Deze argumenten ter
bescherming van de vermogenspositie van de benadeelde lijkt de Hoge Raad alleen
te laten prevaleren bij het regres met betrekking tot loonsvervangende uitkeringen.
Ze zijn voor de geoorloofdheid van het regres van de Ziekenfondswet op gezinsle-
den niet beslissend."" De Hoge Raad houdt voor het regres van de Ziekenfonds-
wet namelijk, zo blijkt in het arrest iVOKO/ÄZGandermaal, vast aan zijn standpunt
in de /?//>w/ret?A-arresten dat het meeverzekerd zijn beslissend is. Dat doet wat
willekeurigaan:detoevalligeomstandigheiddatdeschadeveroorzaker meeverze-

I38J HR26juni 1987,\'JI988.5J6m. JBMV(M«*wÄ<>fWn/<im/B«/n//jvf^mgmf);HR25janu«ri I991.W7I992,
706 nt CJHB (.40/V£fcr<tga); en daarover Hartlief & Van Maanen (1991). p. 296; Van Boom & Storm (1995),
p. I5.V

|}»4 NJ-nool Veegcns (nr. 7) inzake HR 26 juni 1987. /VJ 1988, 536 ( f f i n * Äo«errfom/Ä<>rfn//iverip/iiging), die
cr levens op wijst dal hcl loeval dan wel erg beslissend kan worden: de schadeveroorzaker rou net hu»<lijk
kunnen bespocdigen. Mij acht dat zelf echter een weintg voor dc hand liggende gang van zaken.

IMS UK 26 juni 1987, ,V/ 1988. 536 nl. JBMV (Mtvu A<vr<-niant'B(dr7{/hen?n(gi>ig). Zie ook. daarmee inslemmend.
Brunncrs noot (nr 2) bij HR 11 februan 1994. A7 1995. 494 nt. CJHB ( A W a ^ C ) .

DM Hartlicf & Van Maanen (1991). p 296 en in gelijke zin Van Boom & Storm (1995). p. 153.
1317 In HR 11 lehman 1994. ,V/ 1995. 494 nt. CJHB (VOrORZfT) w% tevergeefs door de WA-v<rzekefaar(s)

hettxigd dat net belang van dc bcnadecklc om niet met de regreslast tc worden geconfronteeni. ook voorop
zou moeten staan bij net regres krachtens de Zicken fondswet
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kerd is met de benadeelde bepaalt of de benadeelde van zijn uitkering verstoken
blijft. De reden daarvan lijkt te zijn. dat de Hoge Raad voor alle zicktekostenverze-
kenngen naar uniformiteit streeft. Zijn A-G, Asser, wijst op de destijds voorliggen-
de plannen tot afschaffing van de Ziektewet. Aansluiting bij het regresregime voor
particuliere verzekeraars zou dan op zijn plaatszijn. Dat argument blijfi in zoverre
actueel, dat de grens tussen risico's die op een zeker moment deel uitmaken van
het AWBZ- of ziekenfondspakket dan wel van particuliere verzekeringen met dc
tijd verschuift. Volgens het regime van art. 284 WvK zoals het gold ten tijde van
het derde /?//>j.v/m?/:-arrest en vVOKO//?ZG was het meevcrzekerd zijn vooralsnog
als enige criterium beslissend. Afdeling 7.17.2 BW biedt weliswaar cen ruiniere
knng van personen bescherming tegen de nadelige gevolgcn die ze van het regrcs
kunnen ondervinden, maar daarop lijkt de Hoge Raad in navolging van zijn A-G
niet te hebben willen anticiperen (hetgeen begnjpelijk is in het licht van de langdu-
rige, moeizame en onzekere wordingsgeschiedenis van het wetsvoorstel voor afde-
ling 7.17 BW. Thans echter is die situatie anders: het wetsontwerp is ingediend
bij de Eerste Kamer, en zal binnen niet onafzienbarc tijd kracht van wet krijgen.
Het biedt niet alleen een inspiratiebron voor het regres in het kadcr van dc socialc
ziektekostenverzekeringen, maar ook voor het regresregime inzake de loonvcrvan-
gende uitkeringen en betalingen (te weten: het werkgeversregres ingevolge art.
6:107a BW, VOA, en voorts ZW, WAO, WAZ, WAJONG en REA).

9.2.5 /tegres van •sc/jaaeverzefevaary op gez/m/ei/en

Volgens het regime van art. 284 WvK, dat wellicht tevens als rolmodcl hceft gefun-
geerd voor Ä//'/j.s/reeA:///en M9KO/KZG, werd aangenomen dat gcen subrogatie
kon plaatsvinden in rechten tegen iemand die op dezelfde verzekering is verzekerd
als de benadeelde. Hoewel de wettelijke regeling zelf dat niet uitdrukkelijk bepaalt,
lijkt te kunnen worden gesproken van een heersende leer op dit punt.""* Die
beperking werd ook wel afgeleid uit de woorden dat regres plaatsvindt op 'derden';
derden zijn degenen die buiten de verzekenngsovereenkomst staan. Daaronder
zouden dan /j/ef mede de verzekerde en meeverzekerden zijn te verstaan: degenen
die partij zijn bij de overeenkomst en degenen die als verzekerde betrokken zijn
bij dezelfde overeenkomst.'"' Hiervan uitgaande geldt de beperking van het
regres dus alleen voor de wieeveAzeAmfe gezinsleden. Ofen wanneer daarvan sprake

UM Zie o.a. NJ-annotator Mijnsscn (bij nr 1) inzake HR 6 mei 1983, A7 1983. 584 nt. FHJM (Äi/njfree* //); Rb.
Zwolle 19 juni 1985, AC/ 1988,88 (M<W«<K»i//fengo«W); AMer-Oausing/Wansink, nr. 325; Scheltrma/MijnMcn
(1998). p. 273; Mulder (1988). p. 54; Van der Burg (1990), p. 165; Hartlief ATjittei (1991), p. 226; Hartlief
&Tjittes(1999), p. 85.

• l » Mulder (1988). p. 54; Hanlief & Tjmesf 19911, p. 226; Van Dam (1995), p. 108; Scheltema-MijnMen (1998),
p. 267, vgl. ook Hof Den Bosch lOdecember 1974, A7 1975. 141 (A/l/nffreeJWfot). waann de ziektekosten-
verzekeraar van een moeder. na de schade te hebben vergoed van haar kind, de subrogatie in de vordering van
het kind zag afsiuiten op het gegeven dat de moeder als medeverzekerde geen 'derde' was aan wie art. 284
WvK kon worden tegengeworpen.
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is, bepalen de verzekeringsvoorwaarden en/of de strekking van de verzke-
ring;""' niet vereist is dat er tussen deze personen een familierechtelijke reitie
is of anderszins (een vorm van samenwonen). Uiteraard kunnen verzekeraarsvel
zelf het regresrecht verder beperken, bijvoorbeeld door afstand te doen van venaal
of gezinsleden. Voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven geldt overigens dt in
beginsel wel verrekening of een vordering totterugbetalmg plaatsvindt ten be)pe
van de eventuele schadevergoeding waarop de benadeelde aanspraak maakt, aar
aanleiding van het verzoek om een schadevergoedingsmaatregel bij voegin in
de strafprocedure tegen een gezinslid.

Naar komend recht echter, afdeling 7.17.2 BW, is de uitsluiting van het reres
op verzekerden en meeverzekerden niet alleen wettelijk verankerd, maar is boen-
dien de kring van gevrijwaarde personen aanmerkelijk ruimer. Art. 7.17.2.2:lid
3 BW, zoals het op 24 april 2003 aan de Eerste Kamer is voorgelegd,'"' bepalt
dat de verzekeraar door de subrogatie geen vordering krijgt op:

'de venrckcringncmcr, een medc-vcrzckcrde, de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot ("de
j,c«rgiiAiV«rad'p<m'tortanc<micrzcKfcmc',\ji'amic'rc n.Vensge/ci •Janecnverzeiceruc', iiocnopoloeuver-
wanten in de rechte lijn van een verzekerde, op een werknemer of de werkgever van de vcrzekerde,
of op degene die in dienst Staat tot dc/elfdc werkgever als de verzekerde.'

De kring van uitgesloten personen is voor gezinsleden thans wat restrictiever en
wat ruimer geformuleerd dan in het aanvankelijk ontwerp; toen waren ook de
echtgenoten van de bloedverwanten uitgesloten en de wat ambigue categone 'huis-
genoten'. De categone huisgenoten is geschrapt.'"' Daaronder vielen in elk
geval niet de personen die ieder zelfstandig een kamer in een huis huren , en dat
is ook thans niet zo, maar wel 'personen die een gemeenschappelijke huishouding
voeren die niet slechts door economische motieven is bepaald, bijvoorbeeld samen-
wonende broers of zusters of niet met elkaar gehuwde levensgezellen.'"" De
minister wijst er tevens op dat de materie sterk de neiging heeft om uit te dijen.
De voorstellen om subrogatie ook uit te sluiten als deze gericht is tegen levensge-
zellen van de bloedverwanten in rechte lijn en broers en zusters worden door de
minister verworpen.'"'' Alleen de categone levensgezellen (en bloedverwanten
in rechte lijn: ouders, kinderen enzovoort) is gehandhaafd. De minister definieert
levensgezellen als: 'twee meerderjarigen die, anders dan als elkaars echtgenoot,
met elkaar een nauwe persoonlijk betrekking hebben". Het is deze nauwe persoon-

I3«O Mulder (1988). p. 61; en Manlier & Tjittes (1941). p. 226.
1391 P.K 2002-03, 19 529. 206. Gewijzigd voorstel van we« 24 ipril 2003.
I3»J TK 1999-2000. 19 529. nr 5. p 44: met de term leverages) "kan de uitsluiting van subrogatie op een huogmotX

vervallen IVze jundisch nie« omschnrven term is te vaag, en anders dan voor in een hue wonende levensgezeflen
kan voor huisgcnolen in het algemcen niet altijd volgehouden worden dat subrogatie op hen hun onderlinge
relatie zou verstoren."

I3»3 TK 1985-86. 19 529. nr. 3 (MvT). p. 34.
I3M TK 1985-86. 19 529. nr. 3 (MvT). p. 34. Ziehierover ook Mulder (1988). p. 124 en Van Dam (1995). p. 109.
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lijke betrekking, die door het regres verstoord zou kunnen worden.'"" Hct mec-
verzekerd zijn is niet het enige critenum, voor bloedverwanten en de levensge/.el
geldt dat zij - meeverzekerd of niet - me/ blootstaan aan het regres van schade-
verzekeraars. Of de genoemde categoneen schadeveroorzakers WA-ver/ekerd /ijn
of met hjkt daarvoor niet relevant. Een uitzondering geldt slechts indien de aanspra-
kelijkheid betrekking heeft op omstandigheden die - als ze aan de benadeelde
toerekenbaar zouden zijn geweest - afbreuk zouden hebben gedaan aan diens recht
op de verzekeringsuitkering."** Denk aan opzettelijke schadetoebrenging door
de huisgenoten of grove schuld, of de schending van een reddingsphcht (voorzover
die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid)."'" Evenmin als voor het regres van
de ziekenfondsen maakt het uit of het van regres gcvrijwaarde gezinslid WA-vcrzc-
kerd is.'"* Deze beperkmgen zijn van dwingend recht, er kan niet van worden
afgeweken, zo bepaalt art. 7.17.2.25a lid 1 BW. Ook via cessic kunnen aan de
verzekeraar dus geen rechten toekomen. De wetgever wijst op verschillende redencn
voor uitsluiting van de opgesomde categorieeri van schadeveroorzakers: '•'**

'Het betreft hier personen van wie mag worden aangenomen dat de ver/ekcring mede in hun belang
is gesloten, voorzover zij al niet uitdrukkclijk zijn meeverzekerd. Hun rclatic met dc vcrzckcringsncmcr
is van duurzamc aard, voortvloeiend uit het familicrechl, ccn arbeidsverhouding of ccn woonsituatic.
Het uitocfenen van verhaal zou deze relatic kunnen verstorcn en de vcrzckcringncmcr, bij echtgenoten
ook cconomisch, kunnen treffen. Een dergelijk gevolg verdraagt zieh niet met het doel waartoe dc
nemer de verzekering sloot.'

Voor de uitsluiting gelden kortom drie argumenten:'*°° een zakelijk-commercieel
argument (regres zou de benadeelde weinig 'waar bieden voor zijn geld'), een
relationeel aspect (regres zou de familieband kunnen verstorcn) en een economisch
argument (regres zou de benadeelde (/eyac/o zijn uitkering weer ontnemen, indien
hij om zakelijke of emotionele redenen aan het regres zou meebetalen). Deze
argumenten hebben gemeen dat ze de strekking van de verzekering moetcn waar-
borgen: de benadeelde moet door het regres niet de bescherming worden onthouden,
die hij met het afsluiten van een verzekering heeft beoogd. Om vergelijkbare
redenen werd in 1964 het verhaalsrecht van door gemeentelijke socialc diensten
verstrekte armenzorg op bepaalde onderhoudsplichtige familieleden afgeschaft.
Het argument was dat het vooruitzicht van regres de bijstandsgerechtigde, met

1395 TK 1999-2000, 19 529, nr. 5, p. 44, onder verwyzmg naar Aanwijzmg 72a van de Aanwijzmgen voor dc regclge-
ving.

1396 Ait. 7.17.2.25.derde lid tweedevolzinBW.Zie kritisch daarover Mulder(l988), p. 125 ('het gevolgdaarvan
kan zijn dat ook de bescherming van de verzekerde wordt aangetast'); Hartlief & Tjittef (1991), p. 226, en
voorts Van Dam (1995). p. 112 en Hartlief & Tjittes (1999), p. 86.

1397 TK 1985-86, 19 529, nr. 3 (MvT), p. 34.
139« Zie HR 6 mei 1983, AC/ 1983. 584 nt. FHJM (Äiy/u/ra* //) waar de Hoge b a d in een regreuctie legen de

WA-verzekeraar beslist dat het regresrecht ontbreekt.
I»» TK 1985-86, 19 529, nr. 3 (MvT), p. 34.
•«oo Vgl. Mulder (1988), p. 123 e.v.
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name bejaarden, zodanig zou kunnen bezwaren, dat het hen zou beletten om ich
voor het verknjgen van die bijstand tot de betrokken sociale dienst te wender'*°'
[)e verzekerde zou vanwege het nsico van regres op zijn gezinsleden kunnen alien
van het geldend maken van zijn aanspraak op de verzekeringsuitkenng. Het nico
van een regresactie tegen gezinsleden zou de verzekerde dan beletten in zijn mige-
lijkheden om tot vergoeding te komen.

. . : i . , • - • * - % : ' . - < - • ."••"<

9.2.4 /fonx/utofig/ty a/<fe//;ig 7.77.2 5 H? v . ^ . * . , -- .v*

Voorgesteld wordt wcl om de hiervoor besproken regimes in het kader vai de
socialc verzckcringen met deze regeling van afdeling 7.17.2 BW in overeenstm-
ming te brengen.'*"' Dat heeft het voordeel van de eenvoud en het bevonert
dc hanteerbaarheid en (gestandaardiseerde) uitvoering van het regres. Maa de
vraag lijkt gerechtvaardigd of een zo vergaande uitsluiting van het regres als thns
gcldt in het kader van art. 7.17.2.25 BW ook past in het kader van de socale
vcr/ckeringen. Bij het afsluiten van een schadeverzekenng speien immers tal an
persoonlijkc keuzes en voorkeuren een rol. Of de evengenoemde commence

en relätionele argumenten in dat verband voldoende overtuigend zijn wil ik in
het midden latcn, voor het regres met betrekking tot de sociale verzekeringen en
loondoorbctaling benadrukt het kabinet het belang van individuele verantwoordelijk-
heid en het belang dat de schadeveroorzaker de schade draagt. Als het relätionele
argument voldoende dragend is voor de uitsluiting van het regres op gezinsleden,
waarom geldt dat dan niet ook voor regresacties tegen de buren of aangetrouwde
familieleden? Van meer belang lijkt me het genoemde economische argument:
de benadeelde mag door het regres niet worden verstoken van zijn uitkenng. De
aanleiding voor het regres ligt bij de gedachte dat moet worden voorkomen dat
de benadeelde naar aanleiding van het schadevoorval meer dan eens vergoeding
ontvangt voor dezelfde schade. Door de regeling van voordeelstoerekening verliest
hij onvrijwillig zijn aanspraak op schadevergoeding; elke keuzemogelijkheid wordt
hem in dit verband ontnomen (verplichte voordeelstoerekening). Voorkomen moet
dan worden dat hij, doordat hij als deel van de huishouding meebetaalt aan het
regres, de facto ook zijn uitkering verliest. Dat geldt eens te meer nu het kabinet
wijst op de eigen verantwoordelijkheid tot het verzekeren van risico's die niet
langer tot het sociale vangnet worden gerekend (het moeten derven van de voorzie-
ning in het levensonderhoud of de top van het inkomen). Om te voorkomen dat
dit tot moeilijk feitenonderzoek leidt naar de financiele positie van de benadeelde
(in hoeverre draagt hij daadwerkelijk bij aan het regres?), lijkt er dan veel voor
tc zeggen om, zoals de Hoge Raad ook doet, het beslissende criterium te laten
zijn of sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

1401 Uitvoerig Commissic MoltTcr ( l%01. p. 18.
1402 VooreundcritaarsanisVccgcnsinzijnNJ-noot(nr 5)bijHR I3febnuri 1987,AC/1987,602nt.JBMV
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9.2.5 Atoar ee« verfotfmfe AescAer/ni/ig van at? 6tv»u</trt'/</e?? -<•-,•-*•?• •^n: ...

Resumerend kan worden gesteld dat thans sprake lijkt te zijn van drie regimes.
Het eerste regime geldt voor de loonvervangende socialc uitkenngen en loondoorhe-
taling en komt er, ruim uitgelegd, op neer dat geen regres mogelijk is op pcrsonen
met wie de benadeelde een gezamenlijke huishouding voert (/fÄP/ffci/tga). Aangc-
nomen moet worden dat ook andere personen dan de geliefde van de benadeelde,
met wie hij een duurzame gemeenschappelijke huidshouding deelt van het rcgrcs
uitgesloten zijn. Het tweede regime geldt voor de ziekenfondswet (en /'« //nw/e
geldt hetzelfde, opperde lk, gelet op de dünne scheidshjn met het verzckerde risico,
ook voor de AWBZ).''"" Het komt erop neer dat op meever/ekerde ge/.insleden
geen, en op niet-meeverzekerde gezinsledcn wel, regres mogelijk is (/ty/i.v/Mv/r-
arresten en M9KO/7?ZG). Daarop past kntiek: met valt immers in te zicn waarom
een ziekenfondsverzekerde kostwinner (of ander gezinslid) dc bescherming tcgcn
het risico dat hij door het regres de facto zijn uitkering verliest, zou mocten mis-
sen.'*"'* Het argument dat de benadeelde feitelijk met verstokcn mag zijn van
zijn uitkering zou in beginsel beshssend moeten zijn (zij het, vanuit oogpunt van
hanteerbaarheid, wellicht beperkt tot gevallen waarin sprake is van een gemeen-
schappelijke huishouding). Voor art. 284 WvK geldt thans nog een vergelijkbaar
regime (waarin het meeverzekerd zijn beslissend is), maar zal bij inwcrkingtreding
sprake zijn van een ruimere kring van uitgesloten personen: van de medever/ekerde
en de echtgenoot tot de andere levensgezel en bloedverwanten in rechte lijn. Invoe-
ring van een gelijkluidend regime voor het regres van sociale vcrzekeraars en
werkgeverslijktnietwenselijk. Beter ware voor allezelfstandigeregresbepalingen
het eerstgenoemde regime te laten gelden. r I ' V J * •»i** ; » , ?»- ^ '̂ <

9.2.6 //e/ wer/tgeversvenveer /egew Aef regret vow soc/We

Niet alleen is het regres op gezinsleden van de benadeelde is beperkt, ook voor
het regres op zijn werkgever en op zijn collega's gelden bijzondere beperkingen.
De wettelijke regresbepalingen voor sociale verzekeraars bepcrken de mogelijkheid
van het nemen van regres op de werkgever en op collega's van dc benadeelde,
als die hem schade hebben berokkend. Behoudens opzet of bewuste rockelooshcid
is geen regres mogelijk op de werkgever van de benadeelde alsmede op dc ' ver/e-
kerde, die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde jegens
wie naar burgerlijk recht een verplichting tot schadevergoeding bestaat' (collega's
van de benadeelde). Deze beperking geldt dus kennelijk alleen voor het regres

•403 Praktische betekenis heeft du met direct, aangezien de individuele regmvordehngen in het kader van
de AWBZ tesamen. collectief, in de vorm van een jaarlijkse lump sum worden afgekocht.

i<04 Zieo.a Mulder (1988). p 130; Hartlief & Tjitles (1991), p. 2J6; Hartlief & Tjittes(l999j, p. 90 met
verwijzingen; Van Boom (2000a), 87.
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op schadeveroorzakende collega's die (verplicht) krachtens de betrokken sociale
verzekeringswet zijn verzekerd.
Het werkgevers- en collega-verweer worden ruim uitgelegd. Niet nodig is bijvwr-
beeld dat het ongeval zieh op de werkplek heeft afgespeeld, en ook staat het VA-
verzekerd zijn van de betrokken werkgever of collega met aan de beperkingvan
het regres op hen in de weg.'**" Voor bijzondere arbeidsverhoudingen lijken
de beperkingen onverminderd ook te kunnen gelden.'"*" Bovendien is niet aleen
het regres op de directe collega's van de benadeelde, waarmee hij in zijn directe
werkgeving te maken heeft, aan deze beperking onderhevig. Gesproken wordt
veel ruimer van degene 'die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever'.
Om te kunnen spreken van een dienstverband in deze zin is voorts niet nodigdat
ook loonbetaling plaatsvond ten tijde van het ongeval. Zo gold de beperkte bloot-
stelling aan regres ook voor de automobilist die met zijn inzittende collega op
weg was naar ecn herscholingscursusen een ongeval veroorzaakte, in een penxie
dat beiden geen arbeid verrichtten voor hun werkgever en ook geen loon rraar
ccn uitkering ontvingen. Bcslissendwas of er, afgaande op de concrete omstancig-
heden van het geval, ten tijde van het ongeval nog steeds sprake was van :en
dienstverband.''"" Volgens de Hoge Raad gelden deze beperkingen öök als de
werkgever of collega voor het risico van aansprakelijkheid verzekerd is; de WA-
ver/ekeraar kan dan het werkgevers- of collegaverweer inroepen.''""' Voor de
benadeelde die zelf (rechtstreeks) een beroep doet op het aansprakelijkheidsrecht
gelden ze /i/t'/.'*°*

Ecn uitzondering geldt slechts indien de schade door 'opzet of bewuste roekeloos-
heid' van de werkgever of collega is veroorzaakt.'*'° Aan het aannemen van
opzet of bewuste roekeloosheid worden zware eisen gesteld.'*" In een arrest
uit 1975 sanctioneert Hoge Raad het oordeel dat het voor 'bewuste roekeloosheid'
van de collega (hetzelfde geldt wellicht voor de werkgever) niet voldoende is,

140$ MR 7 november 197S. AU 1976. 332 nt. ARB (Zie*«i/oiufc/M>fiofi<>/f
u o . 'Inlcners' worden ook beschermd. en ook de persoon die indirect bestuurder is van het bedrijf kan als werkgever

worden aangemcrkl, MR I3 Icbruan 1987. AU 1987, 602 nl. JBMV (/tato0ivrwij£uig/n>/;a £«>•</). Volgens
Van Doom (2000«), p 81 is verdedigbaar om ook niet-ondcrgeschiktc arbeidskrachien zoals freelancers en
andere /clf'standige opdrachtnemcrs als wcrknemcr en als collega in de hier bcdoelde zin aan tc merken.

U07 In MR 13 febman 1987. AÜ 1987, 602 nt. JBMV (Jtafri^hCTaigi'iig/ßr/M tow/) bcslist de Hoge Raad
dal 's hot's oordccl dat tijdens de omscholingspehode het dienstverband van de betrokkenen i blijven
voortduren, waarvoor het mcl name had gehecht aan bncven van de werkgever zelf (directeur sector
Personcels/aken), gecn blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

14im HR 7 november 1975. AV 1976,332 nt. ARB (ZioAeii/öinfr/A'aiio/ia/e Afa/erfamfai). Echt duidelijk is dit niet;
dc Mogc Raad bepcrkt zieh tot de enger geformuleerde klacht terwijl het bovendien niet de collega zelf is die
wordl aangesproken, maar diens WAM-verzekeraar (zie .V/-p. 1012 linksboven).

1409 Schoordijk (1967), p. 344 en Giltay Vcth (1969). p. 212 pleiten, tegen de heersende leer in, ook voor immuniteit
van aansprakelijkheid voor collega's tegenover elkaar voor schade op de werkplek.

1410 Naast art 91 WAO zijn dat art 52* ZW. art 83c ZFW. art. 62 ANW. art 65.: AWBZ en art. 6:107a lid 3
BW. Bij gebnrk aan relevantie ontbreken bei wrrkgevers- en het collegaverweer in de WAJONG en naas» het
werkgeversverweer ook-dat isopmerkelijker- net collegaverweer indeWAZ Het argument van het bewaren
van de arbeidsvrcde geldt in dat verband dus kennelijk niet.

I4M In die zin voor art. 83c ZFW HR 7 december 1990. At/ 1991. S96 <Zi>*ffl/o*fa/Dr Kna).
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dat deze twee emstige verkeersfouten heeft gemaakt, omdat tcvens nodig is dat
hij zieh van de ernst van die fouten />euu.sv is geweest."'* Niet nodtg is echter
dat de collega of de werkgever zieh er ook van bewust is geweest dat hierdoor
ook daadwerkelijk schade zou ontstaan, voldoende is dat de collega of werkgever
(ten onrechte) uit ging van de veronderstelling dat de schadelijke gevolgen van
zijn fouten wel met zouden intreden."" Het begnp bewuste roekeloosheid lijkt
ook feitelijk gezien echter zeer restnctief te worden uitgelegd, vergelijkbaar met
het eigen-schuld begrip dat in de huldige jurisprudence voor de werknemer in
zijn hoedanigheid van benadeelde geldt.''"* Van opzet of bewuste roekeloosheid
isevenmin sprake bij het enkele gegeven dat veihgheidsvoorschriftcn met in acht
zijn genomen, zelfs niet als daarop een strafrechtelijke veroordeling volgt wcgens
schending van de Veiligheidswet 1934.'*"
Het regres op de werkgever en op collega's van de benadeelde blijft dus bepcrkt
tot de zeldzame gevallen van opzet of grove schuld. Indien daarvan ovengens
sprake is bij de collega van de benadeelde, dan blijfl de werkgever nog steeds
van het regres gevnjwaard.'*"' Gelet op het principe 'de schadeveroorzaker
betaalt' ligt de beperking van het regres op werkgevers en collega's van dc bena-
deelde niet in de rede. Alleen de benadeelde heeft in feite, voor het onverzekerde
deel van zijn schade, recht op schadevergoeding van de werkgever. Bestaan daar-
voor goede redenen?

9.2.7 Äaf/ones

Dat werkgevers niet blootstaan aan regres is uitdrukkelijk zo door de wetgever
beslist nadat het regime van de Ongevallenwet is komen te vervallen en bcrust
op de behoefte aan voortzetting van dat regime. Onder dat regime waren werkge-
vers niet alleen vrij van regres door de Sociale Verzekeringsbank, maar zelfs geheel
vrij van alle aansprakelijkheid. Het waren immers ook (primair) de werkgevers
die voor de verzekering de premies opbrachten (premieargument). Nadat de Onge-
vallenwet in 1967 door de WAO is vervangen, is de aansprakelijkheid van werkge-
vers jegens arbeidsongeschikt geraakte werknemers en derden gaan herleven. Bij
de Liquidatiewet ongevallenwerten is de beperkte vnjwaring van aansprakelijkheid

U12 ZiedeConclusievan A-C Ten Kate voor HR 7 november 1975,«/ 1976,332m.

1*13 Zie de A7-noot van Bloembergen bij het zoeven genoemde arrest uil 1975; vgl. ook HR 20 mei 1988, AÜ 1988,
1032 nt. JBMV (Son*- en Kerzefarringjwezwi/fi/ieco) en voorti de rechlspraak vermeld bij Van Boom (2000a).
p. 79.

•414 HR 20 September 1996, A7 1997, 198 (/>o/to*wu///oo/u/er») en de iVZ-noot van Stein bij dat arreit.
1415 Zoals in HR 7 december 1990, At/ 1991, 5% (Zietoi/bnayDe ^ne>), waar een werknemer onvoldocndc urtgeruft

met degehjk matenaal een val van ongeveer 10 meter had gemaakt en door de gevolgen van de val levenslang
invalide was geraakt. Hoewel de werkgever in belangnjke mate was tekortgeschoten in haar zorg jegens de
werknemers. en ter zake ook door de politierechter was veroordeeld, was het gedrag van de benadeelde niet
dermale onverantwoord dat de werkgever ook daarvan een verwijt trof

1416 Zie Van Boom (2000a), p. 79.
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van de werkgever vervallen; volgens de overgangsbepaling geldt deze nogwel
voor een vöör de intrekking voorgevallen schadefeit. '*" Maar voor een naverunte
uitbreiding van de werkgeversaansprakelijkheid naar gevallen waann de WAO-
instantie regres zocht bestond weinig draagvlak. De werkgever zou dan worden
belast met de verzekeringspremies voor de uitkenngen die vervolgens krach:ens
diezelfde verzekenngen aan de benadeelde werd verstrekt. Dat zou neerkomen
op een 'bis in idem'. De werkgever zou dubbel worden belast met verantwoorde-
lijkheid terzake van dezelfde schade. Deze visie vond steun in de literatuur; met
name het premieargument werd onderschreven.'*'*
Dat 66k schadeveroorzakende collega's in het kader van de sociale verzekenngen
allecn bij opzet of bewuste roekeloosheid tot regres kunnen worden aangesproken,
houdt nauw verband met het genoemde premieargument. Onder het regime van
dc Ongevallenwet stonden collega's van de benadeelde, anders dan de werkgever,
wel gewoon bloot aan het regres. Hoewel het regres op collega's in de praktijk
maar weinig voorkwam ontstond hierop kritiek. Men beschouwde de positie van
collega's (wel risico van aansprakelijkheid, ook bij regres) als achtergesteld bij
die van werkgevers (zeer beperkte aansprakelijkheid. ook bij regres).''"'' Eeider
was in het conceptwetsvoorstel voor de WAO echter, aansluitend bij het regime
van de Ongevallenwet, alleen de beperkte blootstellingaan regres van werkgevers
geregeld. Kort na de indiening van het aanvankelijke concept, in 1963, verdedigt
Slagter in een bekend geraakt artikel van het blad Ker^eersrecA/, dat door de
blootstelling van collega's aan regres onder het regime van de Ongevallenwet 1921
van dc beperking van het regres op wer/tgevers niet veel terecht kwam.'^" Clau-
sing stelt in 1964 dat dit ook moet gelden voor het werkgeversverweer van de
WAO.'^' Werkgevers zouden geneigd zijn de schuldige collega, uit sociale
overwegingen of om de werknemer niet te verliezen, vergoeding aanbieden van
de door hem aan regresnemers of de benadeelde zelf verschuldigde som. In 1965
werd bovendien in de lagere rechtspraak een regresactie krachtens de Ongevallenwet
op een collega-werknemer van de benadeelde afgewezen.'*"
Bij dc invoering van de WAO heeft de (aanvankelijke) bedoeling van de wetgever
om het regres op andere werknemers onbeperkt toe te laten, tot grote commotie

1417 An. 38a l.iquidatiewet. Dal sprake is van een gewijzigde verhouding tusscn wcrknemcrs en werkgevers doct
daar niet aan af. HR 19 februari 1999. AU 1999, 428 nl. ARB (toA/a/VMWÄ).

1418 Clausing (I9r>4). p. 420.
141« Schoordijk ( l%7). p. 344.
Mio Slagter (I96.M. p. 196.
1421 Clausing (1964). p 419: 'Met feit, dat de wet de bedrijfsvereniging geen regres opdc werkgever geeft, help«

deze laatstc in deze gcvallen dus nicts. Dit is een onbevredigende uitkomst.' Vgl. ook Giltay Veth (1969), p.
212.

142: Zie Rb. Amsterdam I9oktober 1965. AÜ 1966, 300 (On/ra/e If<rr*grven/Coi*nwr), w»ar de rcgresvordering
jegens een rollcga werd afgewezen. doch Hof Amhem 28 Oktober 1969, AU 1970. 72 (Gtvrru«*C0Mra/r »W*g«^
wert) dal hei regres op een collega toewees. Het regies op werkgevers kwam echter volgens een rapport van
de Sociale Verzekenngsbank maar 'zo sporadisch voor dal het te verwaarlozen is°; aldus weergegeven bij Van
der Veen (1961), p. I...,. , *. . - - - • •
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geleid. De Sociale Verzekeringsraad stelde in zijn advies over de regresbepaling
in het (concept-)wetsontwerp voor de WAO. dat regres op al degenen die ook
zelf premies betalen voor de WAO, werkgevers en werknemers. in beginsel onwen-
sehjk was omdat dit zou betekenen dat men in feite tweemaal voor dezclfdc schade
zou betalen.'''"' Een uitzondering moest volgens de raad alleen gelden indien
sprake was van opzet of bewuste rockeloosheid van de schadeveroorzakende werk-
gever of collega-werknemer. BIJ de ontwerpers van de WAO stuitte dit echter
op het bezwaar dat de individuele veroorzaker dan ten laste van het collectief van
aansprakelijkheid zou worden gevrijwaard. Wei zag men goede redenen voor het
beperken van het regres op de werkgever van dc benadeelde omdat deze in het
individuele geval een belangnjk deel van de premies opbraeht wwr/n/.v/ <//»• wiV/rt»-
rmg waarvoor mew zn Ae/ i/i</;Vi</ue/e geva/ verAaa/ zo<7i/. Bij de invoering de
WAO is dit argument wat vertroebeld nadat kamerlid Van Lier (Partij van de
Arbeid) met succes bij amendement voorstelde om dezclfdc bescherming tegen
regres te bieden aan collega's van de benadeelde omdat, naar het kamerlid stelde,
ook zij bijdroegen aan de WAO-premies van het betrokken bedrijf. Bij vrijwaring
van alleen de werkgevers zou, zo meende het kamerlid, sprake zijn van een ongc-
oorloofd onderscheid.'''" Wellicht had de minister daartegen nog een ander
weerwoord kunnen voeren, namelijk door crop te wijzcn dät daar helemaal gcen
'bis in idem' dreigt. Het premiedeel dat collega's hebben betaald heeft immcrs
anders dan dat van de werkgever betrekking op hun eigen (zij het nict geindivi-
dualiseerde) risico van arbeidsongeschiktheid. Als ook dat voldoende is voor dc
beperkte blootstelling aan het regres, dan zouden niet alleen collega's van de
benadeelde maar alle schadeveroorzakers die in een dienstbetrekking werkzaam
zijn (en dus WAO-premies afdragen), öök de werknemers buiten het bedrijf van
de benadeelde, vrijgesteld moeten zijn van regres."" Anderzijds spoort dat
niet met de solidariteitsgedachte die aan de premiebetaling ten grondslag ligt, en
is het ook maar de vraag of dat in het politieke krachtenspel dat de discussiedes-
tijds beheerste indruk zou hebben gemaakt. Bovcndien treft de onbeperkte blootstcl-
ling van collega's aan het regres van sociale verzekeraars uiteindelijk toch met

1423 In zijn recente advies (jupro. paragraaf 5.5.3) houdt dc raad hier aan vast en stell dat het eoliega- en werkgever»-
verweer moeten worden gehandhaafd, Sociale Verzekeringsraad (1993). p. 21. Dat ook de SIR zieh op dat
standpunt had gestcld kan natuurlijk nict verbazen. SKR-rapport (1993), p. 28.

U24 Hij verwoordt een opvatting die steun vond in de rechtspraak. Volgens Rb. Amsterdam 19 Oktober 1965, AÜ
1966,300 (f >/«ro/e (f>dtgevers/Cor<van) volgde uit een redelijke wetsuilleg dat ook dc aansprakelijkheid van
collega's van regres uitgcslotcn was. behoudens opzet of dronkenschap. Want waren het nict in/ri/e dc wcrknemen
die de premies opbrachten doordat de verplichte verzekering de Ionen /DU drukken? Dal een uitdrukkelijke
bepalingindeOngevallenwet ontbrak kwam volgens de Rechtbank doordat regres op collega's in 1921 amper
voofkwam: zij boden immers geen verhaal. Het ArrMerdamte Hof ( W 1967, 26) acht evcnwcl een uitdrukkelijke
wettelijke grondslag nodig.

1425 Dil laatste (beperking van hel regres op allen die de sociale vcrzekeringspremies opbrengen in of buiten het
bedrijf van de benadeelde) was immers, zoals gezegd, wat de Sociale Verzckenngsraad had voorgesteld en
de minister uitdnikkehjk had verworpen.
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name de werkgever (al lijkt dit bij de invoering van het collegaverweer geen signfi-
cante rol te hebben gespeeld).''*"
Naar de huidige rechtsopvatting (en maatschappelijke verhoudingen) is het premie-
argument zelf, als daarmee zou zijn volstaan, wat achterhaald. De visie dat een
nsicodragend lichaam verzekerden niet aan datzelfde risico behoort bloot te stellen,
heeft jarenlang aan de invoering van wettelijke regresrechten voor de volksverzdce-
ringen in de weg heeft gestaan, maar wordt thans door het kabinet venvorpen.
De gedachte was dat allen die daarvoor de premies opbrachten zieh gevnjwawd
moesten weten van het risico van aansprakelijkheid voor schade die door diezeltde
verzekenngen werd gedekt. Premies voor de volksverzekeringen moesten in feite
mede het individuele risico van aansprakelijkheid jegens de betreffende regres-
nemende volksverzekeringsorganen dekken. Het zou dan voor de hand liggen om
die visie ook te volgen voor de betalers van de werknemers- en werkgeverspre-
mies:'*" met de premieafdracht voor de werknemersverzekeringen (ZW, ZFW
en WAO) zou de schadeveroorzaker (werkgever of collega) zieh niet moeten kun-
nen vrijwaren van zijn individuele risico van aansprakelijkheid tegenover de betref-
fende sociale ver/ckeraars. Maar er is een belangrijk verschil: anders dan de alecne-
le uitsluiting van het regres voor de volksverzekeringen (de premiebetaler, alle
Nedcrlandse ingezetenen, werd beschermd tegen willekeurige regresacties) hebben
het collega- en werkgeversverweer immers uitsluitend betrekking op de werkgever
en collega's die binnen de ondememing van de benadeelde zelf werkzaam zijn.
Dit verschil hangt samen met een overtuigender argument, dat met name voor
het collega- en werkgeversverweer in de vo/foverzekeringswetten een voomame
rol heeft gespeeld en thans als het belangrijkste argument voor het collega- en
werkgeververwecr: de onderneming vormt een eenheid waarbinnen een zekere
mate van solidariteit moet gelden tussen degenen die sociale premies moeten betalen
(het 'solidariteitsargumenf ).'*"* De sociale verzekeraar zou daarom op niemand
binnen de ondememing verhaal mögen nemen, het bedrijf is als het ware als een
eenheid verzekerd. Net als de Hoge Raad later is gaan beslissen voor gezinsleden
in het kader van de Ziekenfondswet, zijn allen binnen de ondememing als medever-
zekerde te beschouwen. Op die grond genieten ze extra bescherming in de vorm
van een beperking van hun aansprakelijkheid voor schadevoorvallen binnen de

M26 De werkgever zil veelal mcdeaansprakclijk zijn, zie art. 6:170 BW en art. 7:658 BW; vgl. ook de NJ-nool van
Veegcns (bij nr. I) inzake HR Ufebruari 1987. AV 1987, 602 nt. JBMV (««yny/jwwiigmg/Oe/M Low/) en
ook Van Boom (2000a), p. 77.

UJ7 Clausing (1964). p. 420.
142» In die zin meer recent nog voor het regresrecht van de AWBZ, TK 1998-99. 26 238. brief d.d. 8 februari 1999

(waar onbtperkt regres 'in verband met een mogelijk daaruit voortvloeiende verstohng van de arbeidsveTtioudingen.
ongewenst gcacht' genoemd wordt) Ook de Hoge Raad noemt dit de ratio van het werkgeversverweer HR
20 mei 1988. AC/ 1988. 10.12 nt JBMV (SAftii/hwitiguw/firvro). r.o. 3.2: HR 7 december 1990. AW 1991.
$96 (Zi>*CTi/fwi<fa/Of » n « ) , r.o. 3.2.1. Z»e voorts o.a. Van Boom & Storm (1995), p. 154 met verwijzingen
naar buitenlandse literatuur (nt. 39)
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onderneming.'**' Die solidariteit wordt volgens de Hoge Raad niet doorbroken
door het gegeven dat niet de werkgever, maar een uitkeringsorgaan, ten tijde van
het ongeval de WAO-premies voor de betrokkenen verschuldigd was.'*'" Hierop
is meer recent terecht kritiek ontstaan. Het kabinct Kok I heeft naar aanleiding
daarvan op een zeker moment overwogen deze beperking van het regies in het
kader van de sociale verzekenngen af te schallen. ' " ' Het solidanteitsargument
zou minder overtuigend zijn nu de werkgevers veelal over een WA-bedrijl'spolis
beschikken; aansprakelijkheid is 'gedepersonaliseerd'. Bovendien zou een beperking
van het regres tot gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid met passen bij
de met het regres beoogde kostentoerekening. Dat lijkt terecht; nict valt in te zien
waarom het premieargument dat in het kader van de volksverzekeringen wcrd
verlaten, nog wel zou moeten gelden voor de werkgever. Uiteindclijk is echter
toch besloten het werkgeversverweer nog tc handhaven."'" De reden hiervan
is dat art. 7:658 B W op dat moment in voorbereiding was en tevens gewerkt werd
aan wetgeving ter verscherping van de arbeidsomstandigheden (en dus van de
aan de zorgplicht te stellen eisen). Kennelijk achtte het kabinet het openstellen
van het regres op werkgevers politiek niet haalbaar."" Handhaving van het
werkgevers- en het collegaverweer zou bovendien, mits de betrokkenen WA-verze-
kerd zijn voor die gevallen waarin nog wel regres mogelijk is,'"'* de arbeidsvrede
ten goede komen. Net als in het kader van het gezinsverband vind ik dit argument
niet zo overtuigend. Het lijkt me veeleer het schadevoorval te zijn, dat dc arbcids-
rust en goede betrekkingen verstoort. Onduidelijk is of de beperking van het regrcs
met behulp van cessie(constructies) kan worden omzeild. Met Van Boom zou ik
menen dat zulke constructies te zeer ingaan tegen de bedoeling van de wetge-
ver.""

9.2. <S //e/ wer^gever^venveer vow q/(/e//ng 7.,/ 7.2 Ä ff

Hoewel ik zoals gezegd meer argumenten zou zien voor afschaffing van het werk-
geversverweer, werd dit onlangs uitgebreid naar het regres voor particulierc verze-
keraars. Thans geldt nog de subrogatieregeling van art. 284 WvK, en die is slcchts

142« Een goede illustrate van zulke consequent«» biedt MR 6 november 1970, W 1971, 76 nt GJS (Gee/V%i/IOi//W<-

U30 Zie r o 3.4 van de Hoge Raad inzake HR 13 februari 1987, Y/ 1987, 602 nt.
ging/Oe//a to.vrf).

1431 TK 1994-95, 24 169. nr. 6, p. 32: 'Op zieh ii het kabinct van mening dat het wenielijk it de beperking van
het regrcs van de bedrijfsvercniging voor feiten binnen de werksfeer te laten vervallen.' Maar vanwege dc plannen
tot uitbreiding van de werkgevcrsaansprakelijkheid (lhans an 7:658 BW) werd bejlolen het wcrkgever»verweer
'voorlopig nog te handhaven' (p 33) De Sociale Verzekenngjraad (1993). p. 21 en het SI:K-rappon 93/14
(1993). p. 28. hadden zieh (begnjpelijkerwiji) op het standpunt gcsteld van handhaving.

1*32 TK 1994-95, 24 169. nr 3 (MvT). p 26
1433 TK 1994-95. 24 169. nr. 6, p. 32: 'Op zieh » het kabinet van mening dat het wenselijk it de beperking van

hei regres van de bednjfsvereniging voor feilen binnen de werkifeer te laten vervallen (...).'
"434 Schoordijk (1967). p. 349.
>43S Van Boom (2000a), p. 79. Du geldt in elk geval voor de subrogatieregeling, zie art. 7 17.2 25a BW. lid I
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in zoverre beperkt dat de verzekerde en meeverzekerden erbuiten vallen. Van
'meeverzekerd zijn' is dan alleen sprake zijn als het de schadeverzekeraar van
de werkgever, van het bednjf, is die de schade moet vergoeden. Zo kan regres
op collega's wel in de polisvoorwaarden uitgesloten zijn of kan het bedrag van
de uitkenng de moeite (en kosten) niet waard zijn. Voor het nieuwe recht van
titel 7.17 BW gold daarop aanvankelijk slechts de uitbreiding naar het regres op
werknemers van de verzekerde; ook /i/e/ meeverzekerde werknemers waren (en
zijn) daarmec dus van het regres uitgezonderd.'^* Het gevolg daarvan was dat
het regresrecht voor particuliere verzekeraars, zowel voor art. 284 WvK als voor
afdcling 7.17.2 BW, aanmerkelijk gunstiger was dan voor sociale verzeke-
raars:'*^ de werkgever bleef in beginsel net als collega's volledig blootgesteld
aan het regres. Het argument dat de werkgever de premies opbrengt en dus ook
zelf deel uitmaakt van de risicogemeenschap waarvoor de verzekenng bestaat,
geldt hier ook minder sterk (tenzij de werkgever bijvoorbeeld een collectievc
zicktckostenverzekenng heeft afgesloten ten behoeve van zijn werknemers).'*"
Zoalseerder werd opgemerkt is art. 7.17.2.25 BW, zoals ingediend bij de Eerstc
Kamer op 24 april 2003, als gevolg van de Nota van Wijziging injuni 2000 ruimer
geformuleerd.''*™ Het bepaalt dat de verzekeraar door de subrogatie geen vorde-
ring krijgt op:

'de ver/ckeringneincr, een medc-vcrzckcrdc, de niet van tafel en bed gcschcidcn cchtgenoot of de
gcrcgistrccrdc partner van een ver/ckerdc, de andere Icvcnsgczcl van een verzekerde, noch op blocdvcr-
wanten in de rechte lijn van ecu ver/ckerdc, op ecu wcrknemer of de werkgever van de verzekerde,
of op degene die in dienst Staat tot dczclfde werkgever als de verzekerde.'

Ook de werkgever en collega's van de benadeelde zijn dus nu - meeverzekerd
of niet - uitgesloten van het regres van schade verzekeraars. Daarmee loopt de
nieuwe regeling beter in de pas met de sociale verzekeringswetgeving. Ook voor
het regres van particuliere verzekeraars moet worden aangenomen dat het verhaal
op de nog wel daarvan uitgesloten personen via cessie uitgesloten is. Krachtens
art. 7.17.2.25a BW mag van het in het derde lid van art. 7.17.2.25 BW bepaalde,
niet worden afgeweken.

14.«, Art. 7.17.2.25 lid J BW
UJ7 Voor overcenkomstige locpassing van hcl collega- en wcrkgevmverweer van de sociale verzekeringen i» naar

het oordee! van de Möge Raad geen plaals. HR 16 sepember 1994. ,V/ 19%. 329 m. CJHB (,Va/io«a/«r ,W.?Hfl»-
rfen'WoMdwirf /) Zie ook Van Dam (1995). p 111; en Hanlief & Tjiites (1999).

u<« Zie de \7-noot van Brunner bij HR 16 September 1994, At/ 1996, 329 (Aforiomi/? AfafcWaJiJat/'WWiearf /)
M » Zie Nota van Wijziging d.d. 2 ljuni 2000. TK 1999-2000, 19 529, nr. 5 enEK 2002-03. 19 529.206<Gewijzigd

voorstel van wet 24 apnl 2003).
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9.2.9 B(/zon<fcrAe<fcn va/i /»e '*'°

Ook voor werkgevers met een regresrecht voor het doorbetaalde loon bij arbeids-
ongeschiktheid geldt dat het regres opcollega's van dc bcnadcclde allcen mogchjk
is indien sprake was van opzet of bewuste roekelooshcid van de collega.'"'
Het collegaverweer sluit - dat geldt voor alle relevante regresregelingen - gocd
aan bij de bescherming van werkncmers in het arbeidsrecht. Daar rust op dc werk-
gever aansprakelijkheid voor tekortkomingen van collega's, als zijnde dc personen
van wie hij bij de uitvoering van zijn zorgplicht van art. 7:658 BW gebruik maakt.
Voor arbeidsongevallen die door andere tekortkomingen van werkncmers zijn
ontstaan is de werkgever onder omstandigheden evenecns aansprakclijk.'""
Ook in hun onderlinge verhouding rust de draagplicht dan in bcginscl bchoudcns
opzet of grove roekeloosheid van de werknemer bij de werkgever. Krachtens art.
7:661 BW geldt eveneens dat werknemers ook jegens de werkgever zelf voor bij
de uitvoenng van de arbeidsovereenkomst veroorzaaktc schade in bcginscl sicchts
aansprakelijk zijn bij opzet of bewuste roekeloosheid. Bij deze draagkrachtverdcling
heeft mede een rol gespeeld dat werknemers zieh niet tegen deze (WA)schadc
plegen te verzekeren; voorzover de werknemer wel verzekerd is afwijking van
deze regeis mogelijk.'"^

Voor ziektekosten en andere medische herstelkosten die de werkgever voor zijn
rekening neemt kan hij zoals gezegd als 'derde' een beroep doen op art. 6:107
BW. Deze regeling kent echter geen collegaverweer. Voor dc hand ligt dunkt me
om het collegaverweer dan analoog aan art. 6:107« BW te laten gelden. Dc beper-
king van de aansprakelijkheid van de collega tot opzet of bewuste roekeloosheid
volgt ook met zoveel woorden uit art. 7:661 lid 1 BW.'*"

Deze bcpaling van het arbeidsrecht heefi allecn betrekking op gcvallcn waarin op dc (collega)werknemer
rec/tw/reefcs aansprakelijkheid rust jegens dc werkgever. Daarvan is in dc onderhavige gcvallcn nict
spoedig sprake omdat het veroorzaken van Ictsclschadc allcen aansprakelijkheid oplcvcrt jegens dc
bcnadcclde zelf en met ook jegens anderen die daarvan schade ondcrvmdcn (zic paragraaf 4.8). An.
6:107 BW gccfl cvcnwcl cen uilbrciding van aansprakelijkheid ten bchocvc van derden die kosten
makcn ten bchocvc van de bcnadccldc. Zou de werkgever dc collcga-wcrkncmer aansprakclijk stellen

Het (bclangrijke) gebied van beroepsziekten blijft builen beschouwing. Ondcr bcdrijfsongcvallcn kan worden
verstaan: de plotschng bij de arbeid optredendc gcbcurlenissen met snel daarop volgcnd letscl of andere feilelijkc
schade van degenc die dat werk vemchtic.
Alleen collega's zijn uitgesloten, mW ook de inlenende werkgever. Het collegaverweer geldt, merken Hart lief
& Van Maanen (19%) en Storni (19%) op, ondanks de ruime forrnulering (geen regres 'indien de aansprakelijke
een werknemer is') allecn voor werknemers van dc regresnemende werkgever /elf.
Art. 6:70 respectievelijk 170 BW. In het laatste geval (kwalttalicve aansprakelijkheid van an. 170) moet hei
gaan om foulen in de zin van art. 162 BW indien de werkgever over dc bewuste gedragingen zeggensthap
had en de kam op deze foul door een door hem opgedragen taak is vergrool.
Art 7:661. lid 2 BW
Daann wordt bepaald dat werknemers behoudens opzet of bewuste raekelootheid niet aansprakelijk zijn jegent
hun werkgever voor schade die ze in dienstverband toebrengen aan de werkgever dan we! aan derden jegens
wie de werkgever tot schadevergoeding gehouden is. De tweede volzin laat ruimle voor een afwijkendc rcgelmg,
maar met ten nadele van WA (AVBj-verzeterde werknemers (ZK ltd 2).
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op dc voct van art. 6:107 BW (dan wel rechtstreeks uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, voor
bedrijfsschade die losstaat van hct letsel), dan vindt hij an. 7:661 BW op zijn weg.'*"

Ook met het oog op preventie lijkt meer te zeggen voor de afschaffing van het
werkgeversverweer. Deze beperking van het regres is uiteraard met name van
belang bij arbeidsongevallcn. '"* Voor de werkgever zal dan reeds een belangnjke
prikkcl tot het voorkomen van arbeidsongevallen gelegen zijn in het risico op
bedrijfsschade als gevolg van deze ongevallen. Het productieproces kan gevaar
lopen, een belangnjk deel van de schade bij arbeidsongeschiktheid komt voor
rekenmg van hct bedrijf en daamaast bestaat er de dreiging van schadevordering
als gevolg van het ongeval. Door het maken van een risicoanalyse moet dan worden
ondcrzocht of de schade beter kan worden toegerekend aan de werkgever of voor
rekening moet worden gelaten van de werknemer zelf. Het lijkt het goedkoopst
dit schaderisico te laten verzekeren door de werkgever en niet de werknemer. Niet
allccn is de werkgever veelal beter dan zijn werknemers in staat het schaderisico
in zijn bedrijf goed in tc schatten, de werkgever is bovendien veelal geequipcerd
algcmenc en mecr structurele voorzorgsmaatregelen te treffen om de schade te
voorkomen. Bovendien beschikt de werkgever veelal reeds over een bedrijfspolis
en is hij beter in staat de extra kosten verbonden aan dit schaderisico te spreiden
door het bijvoorbeeld door te berekenen aan zijn afnemers.'"^ Dit zou een argu-
ment kunnen zijn voor afschaffing van het collega en werkgeversverweer.
Bovendien beschikken de meeste werkgevers over een WA-bedrijfspolis en zijn
de preventiemaatregelen van WA-verzekeraars minimaal. Van Dam wijst in het
kader van preventie in zijn algemeenheid op het belang van het doorberekenen
van hct schaderisico in de WA-premie. Bij arbeidsongevallen kan dit risico vrij
nauwkeurig worden doorberekend. Het aantal schadegevallen uit het recente verle-
den is vrij nauwkeurig vast te stellen en levert redelijk betrouwbare gegevens op
voor de nabije toekomst.'"* Van Dam wijst evenwel op factoren die aan een
zuivere doorberekening van de schade in de WA-premies in de weg staan. Te
denken valt aan minder vaak voorkomende maar kostbare schadevoorvallen (waar-
door de gegevens op basis waarvan de premie wordt berekend minder betrouwbaar
kunnen zijn), maar ook meer algemeen aan de invloed van concurrentieoverwegin-
gen op het premieprijsbeleid.'"' Bovendien is niet alle schade in de WA-premies

M4J Voor gcvallen van medeschuld (ge\allen waarin de werkgever ook zelf aansprakelijk is) geeft ait 6:170 Ikl
3 BW ccn vergclijkbaar pnncipe: de interne draagplicht nisi dan behoudens opzet of bewusle roekeloosheid

"• van de (collcga)wcrknemer vollcdig op dc werkgever. nj het dal dit allecn gekh indien de werkgever kort gezefd
zclf in die ges alien ook cnig vcrwijl trerV

144» Zie Conclusw A-G Ten Kate bij HR 7 november 1975, At/ 1976, 332 nt ARB (a«tfflfo*&/7Vari«i<jfc AWert»

1447 Calabresi (1970). p. 244-245. ' ^ •> - =. i , ^
1441 Van Dam (1989). p. 225
144« Van Dam (1989). p. 224. Een toenemend aantal schadeverzekeraars leidt. mede als gevolg van de Europe«

anli-katiclwetgcving. in beginsel tot een toenemendeconcurrentie (daargelaten de invloed van concemverhou-
'%•'" dingen); zic Oosenbrug e.a. (1996). p. 29 Met name in de bandies waar h« schadeverloop moeilijk voonpetaw

is. spelen marktcondities een grote rol ( » » . p. 42).
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vcrdisconteerd, onder meer niet doordat met alle slachtotTers met een potentie'le
vordenng tot schadevergoeding deze vordenng geldend maker» en doordat geen
rekening wordt gehouden met maatschappelijke kosten van schadevoorvallen, zoals
(de kosten van) het verlies van levens, filevorming en de belasting van dc (sociale)
hulpverlening.'**° Bovendien zegt Van Dam moet, voor een goede beheersing
van de pnmaire kosten, de premie 'met alleen een afspiegeling zijn van de colleetie-
ve maar ook van het individuele verzekenngsrisico.' De WAM-verzekeraars zoeken
aansluiting bij het feitelijk risico door rekening te houden met de kilometerstand
en dergelijke; voor andere WA-verzekenngen kan dat lastiger zijn.'**' Voor
premiedifferentiatie bij bedrijfspolissen moet onder meer rekening worden gehouden
met de omvang en de aard van de werkzaamheden van het bednjf.

Voor het regresrecht van de Verhaalswet ongevallen ambtcnaren geldt geen collega-
verweer; overheidsinstantiesdie uitkeringen doen aan ambtenaren of loon moeten
doorbetalen hebben in dit opzicht dus een onbeperkt recht op verhaal."" In
het arrest Zvwisr/j? /J/gtvnene/S/aa/ raakten twee militairen langdung arbcidsonge-
schikt als gevolg van het verkeersongeval waarvoor een derde, collega-militair,
die bij het ongeval was overleden aansprakelijk was. De aangesproken WAM-
verzekeraar van de derde stelde zieh op het standpunt dat aansprakelijkheid van
de derde ontbrak omdat anders zijn eigen aanspraak op een ongevallenuitkenng
geheel of gedeeltelijk door zijn schuld teniet zou worden gedaan. De Hoge Raad
oordeelde dat voor die Stelling in de gebchiedenisen strekking van de Verhaalswet
ongevallen ambtenaren geen aanknopingspunt was te vinden. Ook meer recent
heeft de raad dit bevestigd.'*" Opmerking verdient dat, nu voor regres in het
kader van de WAMIL aansluiting moet worden gezocht bij de regresbepalingen
van de Ziektewet en de WAO, het regres op collega-militairen door overeenkom-
stige toepassing van art. 526 van de Ziektewet en art. 91 WAO beperkt is tot opzet
of bewuste roekeloosheid van de betrokken collega-militair (en de invulling van
deze criteria in de praktijk).'*"

Annotator Mijnssen is kritisch over het eindresultaat: een ongelijke behandeling
van in wezen gelijke gevallen. Die ongelijkheid geldt zelfs voor individuele gcval-
len nu ambtenaren immers onder de werking van de sociale werknemersverzekerin-
gen zijn gebracht. Maar volgens Mac Lean wordt de overheid beperkt in het regres-
recht van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren door de bijzondere regeling van
de interne draagplicht tussen ondergeschikten en degene in Wiens dienst ze stonden

>«*> Van Dam (1989). p. 225.
l« l Van Dam (1989), p. 226.
><H lndiezinHR29juni 1979, AU 1980. 33 (ZIW/JC*«/( /^iw«e/5/ao/); HR lOdecember 1993, AV 1995,

493 m. CJHB (Gemee/i/e Waar/em/,*«/'). Zie daarover kntiich Van Boom (2000a), p. 83.
'«» HR 10 december 1993, AÜ 1995, 493 nl. CJHB (C«nee/t/e //aaWnn//««/»)
1454 HR 20 mei 1983, A7 1984, 649 nl. FHJM (BedVy/jw-CTi/gmg/Aro*) Annotator Mijnssen wijtt er daarom op

dat dit met betekent dal de Hoge Raad is teruggekomen van zijn tlandpunl over de VOA in ZWO/JCA« /f/gem*-
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in het Burgerlijk Wetboek (art. 6:170 lid 3 BW). Indien de ondergeschikt» en
degene in wiens dienst hij stond beiden voor de schade aansprakelijk zijn beh>eft
de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet aan de schadevergoe<ing
bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekel«os-
heid of, mede gelet op de aard van hun verhouding, uit de omstandighedenvan
het geval anders voortvloeit. Onder deze bepaling valt ook de overheid als ambt-na-
rcnwerkgevcr.''"' Overigens pleiten Van Boom en Storm voor uniformemg
van de wcttclijke regresregelingen op dit punt. Zij doen de suggestie aansluiing
tc zocken bij art. 2 VOA, in die zin dat het regres niet ten nadele van de benade-lde
mag worden uitgeoefend.'**'

9.3 Concurrerende vorderingcn

y.i. / One .v

6 0 ^ lir «nraferijpai'nViiinr dkn- ̂ cnhfin' i5)r zijir id mhnwr inMwihjiSgL'ttwt'ir kan
dc benadeelde hinder ondervinden van het regres. Wat is rechtens indien de regres-
vordcring en de vordering van de benadeelde samenlopen en daarbij in een concur-
rerente positie komen te verkeren omdat het te verhalen bedrag ontoereikend is?
Dit laatste kan verschallende redenen hebben. De omvang van aansprakelijkheid
kan lager zijn dan de totale schade die voor rekening is gekomen van regresnemer
en benadeelde. Denk aan gevallen waarin sprake is van eigen schuld of rechterlijke
matiging van de schadevergoeding. Ook kan de schadeveroorzaker insolvent zijn
en niet WA-verzekerd, en als gevolg daarvan niet in Staat zijn het totale bedrag
waarvoor hij aansprakelijk is te voldoen. Welke rangorde geldt in deze gevallen
tussen regresnemer en benadeelde?
lien voorbeeld kan dit illustreren.'''" De Groot is tijdelijk arbeidsongeschikt
geraakt als gevolg van het ongeval en heefl daarvoor nog recht op smartengeld,
2 000 Euro. Zijn werkgever heeft het loon moeten doorbetalen en andere kosten
moeten maken, tezamen voor 20 000 Euro en zoekt daarvoor verhaal. Voor het
loon heeft hij het regresrecht van art. 6:107a BW, voor de overige kosten recht
op schadevergoeding ingevolge art. 6:107 BW. De aansprakelijkheid beloopt slechts
50% van de totale schade in verband met eigen schuld: 11 000 Euro. Drie stan-
daardregelingen zijn mogelijk:

M55 Asser-Hartkamp 4-111. nr. 256. Mac Lean (1986), p. 287 last dit punt overigens zeir onbesproken.
us» Van Boom& Storm( 1995). p. 155; en uitvocrig Van Boom(1996). p. 110 met een puntsgewijze interne rechtsva-

gelijking van de uitgeslolen categoriefn Personen en gevallen.
1457 Het voorbeeld is ontleend aan /»v. 6. p. I284-1285
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De vordenng van de benadeelde gaat voor boven de regresvordering
(De Groot ontvangt in dit systeem 2 000 Euro, de werkgevcr ontvangt
9 000 Euro).

De vordenng van de regresnemer gaat voor boven de vordering van het
slachtoffer (de werkgever ontvangt 11 000 Euro, De Groot krijgt niets)

Beide claims worden gelijk verdeeld, ieder heefl recht op 50% van dc
schade (de werkgever ontvangt 10 000 Euro, De Groot ontvangt 1 000
Euro)

9.5.2 /4/<te//ng 7.77.2 AIP, or/. 2 FO4. arf. 90

De vraag welke van deze regelingen het meest wenselijk is, houdt de mcningcn
in binnen- en buitenland al jaren verdeeld. Wei constateerde Fleming in zijn belang-
rijke rechtsvergelijkende Studie voor de //i/t7?Ki/;V>/ia/ £/tm7a/x%/ia O/"CVWM/WW//W

Law in 1970 dat regresvordenngen van sociale verzekeraars in een aantal landen
voorrang hadden boven de vordenng tot schadevergoeding van de benadeelde.'^*
Dat lijkt opmerkelijk, maar ook onder het regime van de Ongevallcnwet gold dat
als de regresvordering van de Centrale Werkgevers Risicobank concurreerde met
die van de benadeelde, de laatste genoegen moest nemen met het resterende bedrag.
Door het regTes liepen werknemers bij arbeidsongevallen dus het nsico dat een
deel van hun schade onvergoed bleef.
In het licht van de wijzigende maatschappelijke inzichten in het aansprakelijkheids-
recht en in sociaal-economische verhoudingen (zoals de verhouding tussen werkge-
ver en werknemer) lijkt die opvatting wat ouderwets. Voor een aantal regressituaties
gelden juist wettelijke voorrangsregeling ten behoeve van de benadeelde. Zo bepaalt
de subrogatieregeling voor schadeverzekeraars van afdeling 7.17.2 BW dat de
verzekeraar de vordering waann hij is gesubrogeerd of die hij door ovcrdracht
heeft verkregen niet kan uitoefenen ten nadele van het recht op schadevergoeding
van de verzekerde. '*" Hoewel het er niet met zoveel woorden staat lijkt de
bepaling zo te worden verstaan dat de vordering van de benadeelde voorgaat.'**"
AI veel langer bepaalt ook art. 2 van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren dat
het regres niet ten nadele van de betrokken amtenaar kan worden uitgeoefend.
Uit de wordingsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling zo moet worden uitgelegd,
dat de vordenng van de benadeelde bij insolventie van de aansprakelijke door

•<5l Fleming (1970), p. 40. Voor het regremchl van particuliere verzekeraan was Fleming'» conciune met bctrekking
tot de door hemonderzochte rechtsstelsels juist hetomgekeerde: dan gaai de vordenng van de benadeelde veelal
voor.

us« An. 7.17.2.25 lid 2 BW.
i«*o Vgl ook met zoveel woorden Van Boom (2000a), p. 99.
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het regres geen vermindenng kan ondergaan, zelfs geen evenredige verminJe-
ring.'*" In de praktijk geldt dat Indien het voor de benadeelde als gevolg van
een eerdere regresactie van BSA Schaderegeling onmogelijk blijkt vergoeding
tc krijgen voor het onverzekerde deel van de schade, hij dit deel van BSA Ran
vorderen. Nu ook ambtenaren inmiddels onder de bescherming van de sociale
verzekeringen vallen, valt er wellicht veel voor te zeggen hun die bescherming
niet te laten verliezen (voor het deel van de uitkeringen dat thans van de sociale
verzekeringen komt).
Voor sociale verzekeraars en voor gewone werkgevers ontbreekt een wettelijke
regeling op dit punt echter.'*" Aangenomen wordt echter wel dat de vordering
van de benadeelde voorrang heeft.'*" AI bij de invoering van de WAO is op
aandringen van dc kamerfracties door de Sociale Verzekeringsraad een circulate
uitgegaan waarin het belang werd benadrukt van een redelijke wijze van het regres-
recht gebruik te maken en voorts gesteld dat de regresregeling zonodig, indien
dc uitvoering crvan in de praktijk tot onbevredigende resultaten zou leiden, z°u
worden aangepast.'""* In de praktijk lijken sociale verzekeraars de vordering
van do bonadoolde in hei algomoon iiid&r<iaa«i cetat U. latcn gaaii doll wcl cell bcUrag

van hun regresopbrengsten voor hem te reserveren.'*"

9J.3

Uit het al genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer uit 1996 blijkt dat
hierover onder ziekenfondsen enige onduidelijkheid heeft bestaan.''"* Zeven
van de negen onderzochte ziekenfondsen gaf aan bij ontoereikende aansprakelijk-
heid voorrang te geven aan de vordenng van de benadeelde, maar twee fondsen
lietcn de eigen regresvordering voorgaan. Een 'harde' wettelijke regeling lijkt
op dit punt niet overbodig, dat zou meer zekerheid kunnen bieden van een uniform
beleid en voor de benadeelde het voordeel hebben van afdwingbaarheid. Bovendien
lijkt in het 'kamp' van sociale verzekeraars somsaan de redelijkheid van voorrang
voor de vordenng van de benadeelde te worden betwijfeld.'**' Men wijst daartoe
op het eerdergenoemde voorbeeld dat voor 12 000 Euro schade ontstaat, waarvan
10 000 Euro verzekerd is (waarvoor het regres plaatsvindt) en 2 000 Euro met.
Bij een voorrangsregeling voor regresnemers blijft bij 50% eigen schuld nietsover
voor de benadeelde. Volgens de voorstanders daarvan is dat echter met onredelijk
omdat de benadeelde bij het ontbreken van de uitkenng maar recht zou hebben

1461 TK 1964-65. 7812. p 3-4
14«: Van Boom (2(KHVi). p 98 bes t r i t t . terecht dunkt mij. dat dc bewoordingen van de zelfsundige regresrechtcn

op enige voorrangsregeling rouden duiden.
I46J Vgl tov. 6, p. 1285 Zoook de Hoge Raad inzake HR10 maan 1995. AW1997.525 nt.
14*» Ctrculaire SVR 27 november 1967. nr 333.
1465 TK 1989-90. 21 528. nr I. p. 17; Hartlief & Tjittes (1999). p. 107; Van Boom (2000a), p. 98.
I«»» Algemenc Rekenkamer (1996). ook opgenomen in TK 1996-97. 25 025. nr 2
I4«7 Boot & De Waal (1991). p. 175.
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op 6 000 Euro en hij al voor 10 000 Euro door dc regrcsnemcr is vergoed. "**
Daar valt uiteraard op af te dingen. Het deel van de schade dat al door de regresne-
mer is vergoed Staat immers los van het deel van de schade waarvoor de bcnadeeldc
recht op schadevergoedmg heeft van de schadeveroorzaker. Overigens maakt het
nog verschil of, net als voor niet-concurrerende regresclaims, een sommenstelsel
geldt of dat het regresrecht beperkt is tot de Schadeposten waaraan de uitkering
waarvoor het regres plaatsvindt moeten worden gerelateerd.'*""' Is dat het geval
dan blijft ook de voorrang van de regresnemer beperkt tot de schadepost waarop
de door hem verstrekte uitkeringen betrekking hadden.
In de rechtsliteratuur heeft de regeling waarbij de resterende vordering van de
benadeelde voorrang heeft voor die gevallen waann de aansprakelijke onvoldoende
verhaal biedt, meer voorstanders.'*™ Bij het regres van verzekeraars pleit voor
de voorrang van de benadeelde uiteraard dat de verzekeraar zieh tegen premieaf-
dracht heeft verbonden tot vergoeding van de volledige schade van de benadeelde.
Fleming meent dat het tekort daarom eerder tot zijn (bedrijfs)risico bchoort dan
het verlies van de benadeelde. Het heeft zijn voorkeur hctzelfdc regime te laten
gelden voor regres in het kader van de sociale verzekeringen. Slachtoffers met
hoge inkomens die voor het risico van inkomensschade een (vervangende) parti-
culiere verzekenng hebben afgesloten bij particuliere verzekeraars zouden anders
in een voordeligere positie verkeren dan slachtoffers wier inkomen door sociale
verzekeraars wordt vergoed. Het bezwaar tegen voorrang van de regresvordering
van sociale verzekeraars boven de vordering van de benadeelde is bovendien, meent
Fleming,'*" dat deze verzekeringen de benadeelde daarmce <feybc/o minder
dekking bieden voor zijn schade. De benadeelde ontvangt juist vanwege zijn verze-
kenng minder dan hetgeen waartoe hij zonder regres gerechtigd zou zijn.
Er zijn ook voorstanders van een ponds-ponds verdeling bij samenloop van de
regresvordering met de vordering van de benadeelde.'*" Een pondsgewijze
verdeling klinkt vooral voor gevallen waarin de vorderingen concurreren omdat
de aansprakelijke onvoldoende verhaal biedt. Een voorrangsregeling zou dan haaks
staan op het uitgangspunt van /w/7/a.v cra///r>rum in de wettelijke rangorde (vgl.
art. 3:277 BW). Dat zou ook voor de onderhavige gevallen een gelijke verdeling
over alle crediteuren naar rato van leders aandcel betekenen. Een buitenwettelijke
preferentie ten behoeve van regresnemer of benadeelde wordt om die reden afgewe-
zen.'*" Giltay Veth steh dat voorrang in strijd zou zijn met het gesloten systeem

1*6« Boot & De Waal (1991). p. I7S, zie reeds in dezelfde zin Giltay Veth (1969), p. 235.
I«*« Vgl. paragraaf 7.4.1.
M70 Zie in die nchting Verwer (1970). p. 92; Van Boom & Storni (I99S). p 158; vgl. ook Heekman (1995), p.

1231; Hartlief&Tjmes(l999). p 107 Zie ook Van Boom (2000a), p 99 waar goproken wofdt van een bcgirael
van algemene gelding dat de uitoefening van het regresrecht mmmer ten nadele van de benadeelde mag strekken.

1471 Fleming (1970), p. 40 merit dit zijdelings op en zonder rudere toelichting.
"72 Daarover Clausing (1964). p 414; en verdere verwijzingen bij ScAaoVve/goeaV/ig, art. 108 (Bolt), aant. 69.
U73 .SrAadVvergoafoigOTcAi, an. 108 (Bolt), aanl. 69; zie Slagter (1963), p. 5, en Giltay Veth (1969), p. 236 en

Van Boom (2000a). p 98
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van wettelijke preferentie en zekerheidsrechten. De wijze van berekening doct
er niet aan af dat de 'samenlopende' vordenngen concurrent zijn. Ongeachtde
wijze van berekening van het civiele plafond en het restbedrag (en de vraag of
sprake is van een sommen- of postenstelsel) zijn beide vordenngen daarom in
rangorde gelijk."'* Genuanceerder is Slagter, die de oorzaak voor de ontoerei-
kendhcid van de omvang van aansprakelijkheid bij regres beslissend laat zijn: in
rechterlijke matiging ziet hij reden voor een ponds-ponds verdeling, bij eigen schuld
van de benadeelde past voorrang van de regresvordering.'*"

9.5.4 Fbors/e/ a/ge/newe rege/

De heersende opvatting is zoals ik aangaf, dat de benadeelde voorrang heeft.""
Ook op enkele plaatsen in de parlementaire geschiedenis wordt een voorkeur voor
die rcgeling nict onder stoelen of banken gestoken. Zo kwam de kwestie in 1990
zijdelings aan de orde in een notitie over verkeersaansprakelijkheid. Oud-minister
Hirsch Ballin noemt als bezwaar van een aansprakelijkheidslimiet voor verkeersaan-
sprakelijkheid dat de benadeelde door het regres van sociale verzekeraars een deel
van zijn schade onvergoed zou kunnen zien.'*" Zou men overgaan tot het invoe-
ren van een limiet voor aansprakelijkheid dan zou daarbij tevenseen voorrangsre-
geling voor de benadeelde moeten worden opgenomen. Dat zou volgens de minister
tevens overeenstemmen met de praktijk van sociale verzekeraars.'*™ Ik kan
me, uitgaande van de ratio en funetie die het regres in mijn visie heeft,'*™ hierin
vinden. Wat mij betreft valt niet in te zien waarom het recht op schadevergoeding
van de benadeelde van het regres beperking zou moeten ondergaan. De aanleiding
van het regres ligt nota bene bij de gedachte dat moet worden voorkomen dat de
benadeelde dubbel wordt vergoed voor zijn schade.

In een voorontwerp voor art. 6:107 BW uit 1982 is een poging gedaan tot een
algemene regeling. Gekozen werd toen voor een algemene voorrangsregeling voor
de benadeelde die luidde:

Aansprakcn van derden tcr zake van als gevolg van het Ictsel geledcn schade, daaronder begrepen
vordenngen toi verhaal, die krachtens wet, subrogatic of overdracht aan de derde toekomen, kunnen
nict ten nadele van het recht op schadevergoeding van de gekwetste worden uitgeoefend.""

1474 Gi luy Veth (19(19). p. 236
I47J Slagter (1963), p. 194
U7« Kdster (1971), p. 134; Vin Boom (2000). p 42
MT7 TK 1989-90. 21 528. nr. I, p 16
MW TK 1989-90. 21 528, nr. 1. p 17 onder vrrwijzing nur een enquele uit 1975 wurtxj bedrijfsverenigingen Seiden

de vordenng van de benadeelde voorging 'dan wel een belangrijke rol diende te speien'.
I47<9 Met name in paregraaf 5.3.6.
14(0 An. 6.1.9.1 In, tweede lid van hei ontwerp voor de Invoeringswet van Bocken 3-6 van het BW. n e fcv. 6. P-

1277 e.v.
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De bepaling was bedoeld voor de al genoemde gevallen waarin de schadeveroorza-
ker onvoldoende verhaal bood of de aansprakelijkheid ontoereikend was, en dus
een rangordeprobleem ontstond.'**' Daarbij werd het wenselijk geacht om de
voorrang zoveel mogelijk voor alle soorten aanspraken van derden gelijk te regc-
!en.'*" Doorslaggevend voor deze keuze werd geacht 'dat het belang van de
benadeelde het zwaarst behoort te wegen en dat dezc niet de dupe behoort te
worden van het feit dat de wetgever ook aan derden een aanspraak toekent tcr
zake van schade die op de veroorzaking van zijn letsel is terug te voeren, zonder
dat deze derden zelf letselschade hebben opgelopen.' Kennelijk heeft de minister
hierbij alleen gedacht aan de verhouding tussen de regresnemer en de benadeelde
zelf en mef aan de verhouding tussen regresnemers en de andere benadeelden met
recht op schadevergoeding ingevolge art. 6:107 of 108 lid 2 BW. Krijgen ook
zij in de verhouding tot /JMH regresnemende verzekeraar dezelfde bcscherming
bij insolvente van de schadeveroorzaker? Met de argumentatie van de minister
lijkt het daar met op. De derden van art. 6:107 en 108 BW hebben immcrs zelf
evenmin letsel opgelopen als de regresnemer en alleen de vordcring van degene
met het letsel krijgt van de minister prioriteit.'*" Toch laten dezelfde vragen
zieh binnen die verhouding stellen. Heeft de vordering van de schadeverzekeraar
van ouders die een deel van de naar hen verplaatste schade voor zijn rckening
neemt wel voorrang boven nun vordering voor het restant van die verplaatste schade
(art. 6:107 B W)? En kan de vordering van de begrafenisverzekeraar ten koste gaan
van de restvordenng van de nabestaanden ingevolge art. 6:108 lid 2 BWV Hn die
van de bedrijfsverzekeraar ten koste gaan van de restvordering van de werkgever
ingevolge art. 6:107 of 6:107a BW? Het antwoord luidt voor al deze gevallen
ontkennend. Het verzekenngsrecht geeft naar körnend recht een regeling waarin
de vordering van de verzekerde voorgaat op de regresvordering van zijn schadever-
zekeraar.'''" Beschermd wordt niet zozeer degene met het letsel, maar 'de verze-
kerde' en dat kunnen öök de derden zijn van art. 6:107, 107a en 108 BW.
Er is veel voor te zeggen deze derden dezelfde bescherming te bieden indien hun
vordering concurreert met die van hun sociale verzekeraar of werkgever. Ook dc
regresvordering van de Sociale Verzekeringsbank zal bij een insolvente schadever-
oorzaker plaats moeten maken voor de vordering van de nabestaanden van art.
6:108 BW. De benadeelden van art. 6:107 en 108 BW verdienen in hun verhouding
tot hun regresnemende verzekeraars dezelfde bescherming als de benadeelde. Dat
sluit aan bij de voorrangsbepaling van het schadeverzekeringsrecht (en van art.
2 VOA) en komt de eenvoud ten goede: sociale verzekeraars hoeven er dan, net
alsparticuliere verzekeraars, met op te letten in welke hoedanigheid de benadeelde

•Ml /nv. 6. p. 1284.
14« /nv «. p. 1285.
•4t3 Bovendien strekte dc voorgesielde rcgelmg juifl crtoe om hun vordering, evenzeer als die van de fegresnemer,

achter te stellen bij die van de gekwelsle.
>«*4 An. 7.17.2.25 tweede lid BW bepaalt namelijk dat het regres niet ten kofte mag gaan van de verzekerde.
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zijn vordering aan het aansprakelijkheidsrecht ontleent (als primair slachtofTer,
als derde met verplaatste schade of als nabestaande). De regeling zou dus als volgt
moeten luiden:

Aansprakcn van dcrden terzake van als gevolg van het letsel of overlijden geleden schade, daaronder
begrcpcn vorderingen tot vcrhaal, die krachtens wet, subrogalie of overdracht aan de derde toekomen, ;
kunncn niet ten nadele van het verhaalsrecht ingevolge art. 6:107, 107a of 108 BW worden uitgeoe- j
fend.'"' ^

Tot slot verdient opmerking dat de voorrang van de benadeelde alleen geldt voor
gevallen van insolventie van de schadeveroorzaker en niet ook het materiele recht
voor hem gunstiger maakt. Over deze laatste kwestie heerst onduidelijkheid die
zijn oorsprong vindt in een misverstand dat kort na de inwerkingtreding van de
WAO is ontstaan. Het geijkte voorbeeld is weer dat de benadeelde voor 10 000
Euro recht heeft op een WAO-uitkering en nog maar voor 2 000 Euro zelf schade
heeft, terwijl voor 50% sprake is van eigen schuld. Clausing verdedigde met argu-
menten ontleend aan de parlementaire geschiedenis van de WAO dat de benadeelde
dan ook in die zin voorrang heeft dat zijn eigen schuld volledig ten laste moet
komen van de regresnemer. Op diens regresvordering voor 10 000 Euro zou dan
de ro/a/e eigen schuld in mindering moeten komen (dus 50% van 12 000 Euro
- 6 000 Euro).'"* Dat lijkt me geen wenselijk systeem. De benadeelde heeft
immers 50% van de betrokken schade zelf veroorzaakt. Voor het (mede)veroorza-
ken van schade die onder de reikwijdte valt van verzekeringen waarvoor een regres-
recht geldt, zou dan dus een gunstigere wijze van toerekening gelden dan voor
onverzekerde schade.

Clausing en latere voorstanders hiervan verwijzen naar opmerkingen in die richting
bij de invoering van de WAO. De regeling van het civiele plafond en het restbedrag
is toen in verband gebracht met de situatie dat de omvang van aansprakelijkheid
bijvoorbeeld door eigen schuld van de benadeelde of rechterlijke matiging niet
toereikend is.'*" Uit de evenbedoelde passage volgt echter niet noodzakelijk
dat de eigen schuld van de benadeelde I Ü / / « % ten laste moet komen van de regres-
nemer. Wat de regeling van het restbedrag slechts doet is: ook bij eigen schuld
voorkomen dat de aansprakelijke dubbel komt te betalen. In het genoemde voor-
beeld immers voorkomt de regeling dat de regresnemer zieh voor 6 000 Euro (het
totale civiele plafond) zou kunnen verhalen. Minstens even aannemelijk is dat
dat is wat minister Veldkamp met zijn verwijzing naar de noodzaak van een rege-
ling voor samenloop bij eigen schuld heeft bedoeld.

Het door Clausing en anderen gestelde moet naar geldend recht worden verworpen:
het percentage eigen schuld treft regresnemer en benadeelde beide in dezelfde

!4»5 Alt. 6.1.9.1 la. t»«e<le hd v»n het ontwerp voor de Invoeringswet van Bocken 3-6 van het BW. zie /nv <5. P-
1277 e.v.

141« Clausing (1970). p. 208: vgl. voor paniculicrc verzekenare ook Ledeboer (1927), p. 57.
I4S7 Zie Verwer (19701. p. 92 en Clausing (1964). p. 418 en Clausing (1970). p. 208.
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mate (50% van de regresvordering en 50% van de vordcring van de benadeelde).
Ook zonder het regres zou de benadeelde zieh het beroep op de eigen schuld
moeten laten welgevallen. In dit opzicht ondervindt hij van de regresvordering
dan ook geen nadeel (en de regresnemer evenmin van hem nu voor de aansprakelij-
ke bij regres dezelfde verweren gelden als daarbuiten).'***

9.4 Andere verhaalsacties

9.4. / Afor/wa/e

De wettelijke regresrechten worden zo uitgelegd, dat zij een limitatievc opsomming
geven van de kring van verhaalsgerechtigden buiten de grenzen die het aansprake-
lijkheids- en schadevergoedingsrecht zelf daarvoor geven.'*" Denk aan kosten
die exclusief thuishoren in de sfeer van de schadedrager en waarvoor geen regres
mogelijk is, zoals het brutodeel van het doorbetaald loon.'**' De vraag is dan
of in deze gevallen plaats is voor een rechtstreeks beroep op het aansprakelijkhcids-
recht.'*" Te denken valt ook aan de schadedragers die uitgeslotcn zijn van de
wettelijke regresregelingen, met name particuliere verzekeraars die sommenuitkerin-
gen verstrekken, bepaalde sociale verzekeraars en vrijwel alle verstrekkers van
sociale voorzieningen (zie paragraaf 4.6). Er lijkt geen goede reden verzekeraars
met of zonder regresrecht te beperken in hun recht om een 'normale' actie in tc
stellen, mits uiteraard aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Ren uitzondering
geldt in begmsel slechts indien men verhaal zoekt bij de categories personen
die van het regres zijn uitgesloten; voorzover die uitsluiting geldt, is ook geen
normale verhaalsactie mogelijk. Die mogelijkheid bestaat uiteraard wel indien
de schade waarvoor men vergoeding vraagt losstaat van de verhouding tussen
verzekerde en verzekeraar.
Zoals bekend, is een beroep op het aansprakelijkheidsrecht naar aanleiding van
een schadevoorval dat tot eens anders letsel of overlijden heeft geleid in beginsel
uitgesloten. Voor het onrechtmatige daadsrecht geldt dat in de meeste gevallen
het relativiteitsvereiste aan de mogelijkheid van een normale, rechtstreekse vordc-
ring tot schadevergoeding in de weg zal staan. Bij schuldaansprakelijkheid wordt
de geschonden norm verondersteld de belangen van een ieder te beschermen, tenzij
de gedaagde het tegendeel aantoont (art. 6:163 BW). Voor *//ra:7 getroffenen levert

l«M In die zin ook /m- 6, p 1286
!««•> HR 17 januari 1958, NJ 1958, 80 (äxioür Koze*eraig*6<u»*/SHiae7j). Zie voor de daarvoor gekozen syMernttiek

paragraaf 4.9.1-4.9.3.
n«o Zie A-G Van Lier in zijn conclusie voor HR 24 januari 1930. AC/1930, p. 300 en voortt de literaluur vermeld

bij Bloembergen (I96S), nt 3 op p. 386.
I49t Zwaive (1993), p 142 laat zien dal de mogelijkheid vaneen rechtstreekse actie voor de Khadeverzekeraar reedj

ler sprake komt in de eerste gcmeenrechtelijkc literatuur, waann de schadeverzekeraar op basis van aldaar
aangehaalde Digestenplaauen een zelfstandige actie had uit onrechtmatige daad.
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dat in beginsel geen bijzondere problemen op.'*'* Dat is echter anders \>or
schadeverzekeraars,''*'" zo volgt uit het bekende Äran<fe/ic/r//«g-arrest'***
De schadeverzekeraar beriep zieh op verrekening van de door hem verschuld&de
schadeuitkenng met het recht op schadevergoeding dat de verzekeraar stelQ te
hebben jegens de echtgenote die de brand had gesticht en met wie de verzekrde
in gemeenschap van goederen is getrouwd. Volgens rechtbank en hof wa de
brandstichting jegens de verzekeraar niet onrechtmatig. De Hoge Raad steh vocop
dat de vrouw geschreven en ongeschreven betamelijkheidsnormen heeft overtreten,
maar stelt dat deze niet strekken ter bescherming van het belang van de brand^r-
zekeraar om niet te hoeven uitkeren. Dat zou slechts anders zijn indien daaniee
het oogmerk heeft bestaan om de verzekeraar te benadelen.
Schadeverzekeraars wordt hiermee dus /f/'e/ de mogelijkheid van een zelfstanqge
actie als zodanig ontzegd, geoordeeld werd alleen dat het onrechtmatig hand<en
jegens de verzekerde, buiten gevallen van opzet gericht op de verzekeraar ?lf,
n/'e/ ook een onrechtmatige daad oplevert jegens de verzekeraar. De Hoge Rad
geeft een invulling van het relativiteitsvereiste; als zodanig lijkt het arrest ian

j^hWMi^^rrJeTafi^\\io?'an^efeYegTesnerfiers aan sch'aaeverzek'eraars. Aange-
nomen wordt wel dat de beslissing van het arrest bij sommenverzekenng niet anders
zou zijn geweest.'*" Ook kan worden aangenomen dat de mogelijkheid van
een rechtstreeks beroep op gronden voor risicoaansprakelijkheid ontbreekt. Bij
de schending van normen die wel specifiek bedoeld zijn ter bescherming van de
belangen van de verzekeraars zelf, los van de verzekerde, is in beginsel nog wel
plaats voor een onrechtmatige daadsactie. Gedacht moet worden aan het geval
dat de Hoge Raad ook zelf al noemde in het Arawdto/c/rt/flg-arrest, namelijk opzette-
lijke benadeling van de verzekeraar.

9.4.2

Zelfs als daarvan al aantoonbaar sprake is lijkt nog een beperking besloten te liggen
in de beperkende uitleg die de Hoge Raad geeft aan art. 6:107 en 108 BW. Zoals
gezegd zijn de mogelijkheden voor een normale, rechtstreekse vordenng tot schade-
vergoeding bij personenschade vanwege de gesloten knng van vergoedingsgerech-

M92 Bij /.aakschadc kunncn ook derden gemakkelijk rechlstrceks in hun belang worden aangetast, denk aan zakelijk
gerechligden. huurders en huurkopers. Het relaliviteitsvereiste Staat dan niet aan vergoeding in de weg, zie HR
18 december 1987. AU 1988. 439 nt. G. Mumo/Joy G M W ) ; Asser-Hankamp I. p. 372 en Bloembergen (1965).
nr. 102, nt. 5.

14«) Anden in Franknjk waar de sociale verTekeraar voor de £<*' SorfüKfr volgens vaste juhsprudentie een zelfsandige
vordenng uit onrechtmatige daad toekwarn tegen de schadeveroorzaker. De werkgever kon zieh verhalen voor
het doorbclaald loon; niet duidelijk was of ook vergoeding van bedrijfsschade kon worden gevorderd.

I4»4 HR 24 januan 1930. \ 7 1930. 299 nt EMM: Asser-Hankamp 4-111. nr 102; Spier e a. (2000). nr 59 (Van
Maanen): .SrWevrrjjoftTiiigwwAf. art. 107 (Bolt), aam SI; Mijnssen (1970), p. 6; Mulder (1988). p. 29.

14«; Bolt (19896). p 42.
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tigden immers beperkt.'*** Alleen het pnmaire slachtotTer zelf en een beperkte
groep andere benadeelden heeft recht op schadevergoeding. Voor een normaal,
rechtstreeks beroep op het aansprakelijkheidsrecht isalleen plaats voor schadever-
goeding voor schade die met is gerelateerd aan het letsel of overlijden.'**' Om
die reden heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en
Ziekteverzekeraars zijn leden geadviseerd om, zolang ongevallen verzckeraars van
regres krachtens art. 284 WvK zijn uitgezonderd, af te zien van de overigc juridi-
sche mogelijkheden waarmee verhaal op de aansprakelijke zou kunnen worden
uitgeoefend."** Volgens de Hoge Raad echter geldt de exclusiviteit van art.
6:107 BW (en van art. 1407 oud) öök als derden op een andere grond dan enkel
het veroorzaken van andermans letsel een beroep doen op het aansprakclijkheids-
recht.'*"
Eigenlijk liggen in deze uitleg van de Hoge Raad twee beperkingen besloten. De
Hoge Raad geeft in de eerste plaats een beperking van art. 6:107 BW, dat wil
zeggen dat het recht op vergoeding wegens het veroorzaken van letsel alleen toe-
komt aan degene met het letsel. Art. 6:107 BW is met andere woorden cxclusief
en dus limitatief: de aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van letsel geldt
uitsluitend ter bescherming van degene met het letsel. Een hierop gcbascerd beroep
op art. 6:162 BW van anderen dan degene met het letsel is uitgcsloten. Te denken
valt dan aan door het letsel gedupeerde opdrachtgevers van de bcnadeclde of wcrk-
gevers met bedrijfsschade, maar ook aan ongevallenverzekeraars, werkgevers of
de partner van de benadeelde die zijn schade voor hun rekening hebben genomen.
Voorts geeft de Hoge Raad met zijn uitleg een nog verdergaande, 'super'- beper-
king van art. 6:162 BW, want de derde kan het aansprakelijkheidsrecht ook op
andere gronden niet inroepen als zijn schade, al dan niet toevallig, verband houdt
met het letsel van de benadeelde. Ter illustratie, werkgevers die productieverlies
lijden door het toedoen van een concurrent hebben daarvoor, mits aan alle voor-
waarden voor aansprakelijkheid is voldaan, recht op vergoeding tenzij de concurrent
aannemelijk kan maken dat hij daarbij tevens schade heeft toegebracht aan dc
werknemers van het bedrijf en juist dit de oorzaak is van het productieverlies.'**'

M96 Paragraaf 4.8 Zie voor een vroeg voorbeeld Rb Rotterdam 20 maart 1930, W 19 JO, 12180, p.
waann gedaagdcnietverplicht is de kosten die door de Gemccntelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon
zijn gemaakt te vergoeden nu hem een rechtstreeks vordenngsrecht niet toekorm

l«7 Zie o.a. Knol (1985), p. 265; Bolt (1989a), p. 45.
M9S Van Bameveld (1984), p. 455.
MM Eerst in HR 12 december 1986, AÜ 1987, 958 nt. CJHB tfoc*HW//»o/yA vgl eerder MR 16 juni 1972, M/

1972, 375 f^an ffeHen/Cou/toü/ AfTectieschade als gevolg van letsel en overlijdcn word! ovengent ook lot
van het exclusive karakter van art. 6:107 BW met vergoed. IIR 8 apnl 1983. W 1984, 717 nt. CJHB (Can
<yer//ei/</en///o//amf). Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend dat een beperkte knng naasten bij emstig letiel
of overlijden recht geeft op een vast bedrag voor hun Iced. TK 2002-03, 28 781. nr. 1-2.

•MO Wat gekunstdd werd dit onder het oude recht met name bij bezockkosten. Deze werden aangemerkt als verplaaute
schade van de gekwetste(waarvoor deoudersalswettelijk vertegenwoordiger van het kind vergoeding konden
vorderen) Vgl. ook HR 28 mei 1999. AC/ 1999. 564 nt. ARB (Cc-meen/e Lowr/£>e Kne*).
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Dit tweede, 'super'-beperkende aspect van 's raads uitleg van art. 6:107 BW en
art. 1407 BW (oud) houdt kortom in dat voor derden tevens de weg afgesloten
is van een 0/7 ee« anaere gro/ia* i/a« Ae/ veroorza/fce« va« /efse/ge&aseertf'beroep
op het aansprakelijkheidsrecht (voorzover hun schade mede het gevolg is van het
letsel van een ander). Het is de vraag of een zo restrictieve uitleg van het exclusicve
karakter van art. 6:107 BW ook door de wetgever is bedoeld. In de toelichting
ontbreekt niet alleen elke verwijzing naar exclusiviteit die verder gaat dan het
beperken van het recht op schadevergoeding wegens het veroorzaken van andermans
letsel. Het aantal gevallen waarvoor deze tweede beperking in de praktijk van
betekenis is, is waarschijnlijk ovengens wel gering. Binnen de sfeer van zuivere
vermogensschade valt met name te denken aan boze opzet zoals in het bovenge-
noemde voorbeeld van onrechtmatige concurrentie of aan het geval dat werkgevers
bednjfsschade ondervmden van het wegvallen van werknemers als gevolg van
de overtreding van de hinderwetvergunning op een naburig perceel.'"" De super-
restrictieve uitleg van de Hoge Raad geldt in beginsel ook voor gevallen waarin
de derde van het aan de eerste veroorzaakte letsel zelf letsel oploopt (en daaruit
voor hem materie^e of//wmateriele schade ontstaat). Ook dan zai de veroorzaking
van het letsel slechts bij uitzondering tevens - op een andere grond - jegens de
derde zelf onrechtmatig zijn. Voor de meest schrijnende van deze gevallen, nameljjk
opzettelijke letseltoebrenging waarmee (tevens) wordt beoogd een ander te verdriet
te doen of te traumatiseren, heeft de Hoge Raad deze uitleg inmiddels
verlaten.'"" Ook wel wordt de super-beperking ingeval van trauma door ander-
mans letsel omzeild, door het trauma te kwalificeren als rechtstreekse schade van
de derde zelf (dus buiten het letsel van de eerste om).""
Onduidelijk is intussen of de restrictieve uitleg die de Hoge Raad geeft aan de
exclusieve regeling van art. 6:107 BW alleen geldt binnen de sfeer van het onrecht-
matigedaadsrecht of ook in het contractenrecht. Het arrest Äafty ./oasr'** biedt
hierover geen duidelijkheid omdat in dat geval de ouders geen contractuele remedie
hadden; zij waren immers geen partij bij de tussen de arts en het kind (wettelijk
vertegenwoordigd door de ouders) gesloten behandelingsovereenkomst. Maar stel,
dat samenwonende of niet in gemeenschap van goederen gehuwde partners (of:
ouders met inwonende kinderen) verhuiskosten moeten maken omdat hun partner
(of: hun kind) door een fout van de verhuurder of woningeorporatie ziek is gewor-
den van de woon- of leefomgeving. Naar huidig recht geldt de werkingssfeer van

1501 In UR 16 juni 1972, W 1972, J75 (lau MWicn/Tour«»; beriep de werkgever wiens werknemers op een snehMf
schade oplicpen van een verkeersongeval zieh er terecht tevergeefs op dal weliswaar niet het veroorzaken v w
hun letsel maar wel dr verkeersfoul van de aannjdende automobilig ook jegens hem als werkgever onrechtmatig
was. Van een externe grond voor rechtspreekse onrechrmatigheid is wel sprake in HR 12 december 1986 /V/
1987. 958 nt. CJHB (Ä«:*HOO//PO/>•;.

1501 HR 26 Oktober 2001. W 2002. 216 m JBMV fltTaii <fc W) en ,V7BÄ (2002), p 77 e.v (Engelhard).
1501 Door aan te nemen dat de derde getraumatisecrd is van zijn waameming van he« ongeval zelf. niet van het

letsel ofoverlijden van de eerste In HR 22 februan 2002. ,VJ 2002. 240 nt. JBMV (r<ui*uj) heeft de Hoge
Raad daartoe een speciale relativiteitsrcgel geforrnuleerd.

1504 HR 8 September 2000. AC/ 2000. 734 nt ARB (SoM ./OOJJ).
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art. 6:107 BW ook dan; afdeling 6.1.10 BW waarvan het dccl uitmaakt geldt zowel
voorgevallen van contractuele als van buitencontractuelc aansprakelijkheid. Dat
betekent dat ook de daarop gebaseerde rechtspraak geldt. Het is niet te hopen dat
de beperking die de Hoge Raad aanvaardt voor gevallen van onrechtmatige daad
(te weten dat derden met zelfstandige schade evenmin een vordenng hebben die
op een andere grond berust dan het hebben veroorzaakt van letsel) öök geldt voor
gevallen van wanprestatie. Dat zou immers betekenen dat öök als de partner met
verhuiskosten de verhuurder met succes zouden kunnen aanspreken uit hoofde
van het huurcontract, zij - op grond van de restnetieve uitleg die de Hoge Raad
aan de exclusieve werking van art. 6:107 BW - geen recht hebben op dc door
hun geleden schade.

9.4.5 Ä//ZO« Jere/jen'/re/en

Volgens een vrij recent expose van de minister is de beperkte kring van personen-
schade echter aan heroverweging toe.'"" Zou dit gebeuren, dan wordt de mogc-
lijkheid van een normaal beroep op het aansprakelijkheidsrecht en dc betekenis
van het ßra«ü!sr/c/i///7g-arrest op het gebied van personenschade uiteraard van groter
praktisch belang. Het arrest is in de rechtsliteratuur bekritiseerd.'*** Het zou
te ver voeren die hier te herhalen, ik beperk me tot een tweetal aspecten. Een eerstc
aspect betreft de vraag of verzekeraars wel de mogelijkheid van een onrechtmatige
daadsactie moet toekomen. Dat voor de aan de benadeelde uitgekeerde bedragen
geen sprake zou zijn van schade omdat de verzekeraar premies heeft ontvangen,
wordt over het algemeen verworpen.'*" Bloembergen noemt het echter 'niet
onredelijk' dat de vordenng van de verzekeraar niet wordt toegewezen, omdat
deze 'uit commerciele overwegingen tegen premie risico op zieh genomen
heeft.''"" Zelf zie ik die principle bezwaren niet zo. Wel zou me verdedigbaar
lijken om bij een vordering tot schadevergoeding de personele beperkingen van
de wettelijke regresrechten, zoals de uitsluiting van regres op inwonende gezinsle-
den en de werkgever van de benadeelde, van overeenkomstige toepassing te laten
zijn. Wat bij de huidige stand van het recht interessanter lijkt is de invulling die
de Hoge Raad geeft aan het relativiteitsvereiste.

Wat dit laatste betreft, is omstreden of de schadeveroorzaker 'de dans moet ont-
springen' als de schade zieh als gevolg van omstandigheden waar hij buiten Staat

1505 TK 2002-03, 28 781. nr. 3 (slotzin van par. 7); vgl ook reeds Mv. <S, p. 1278.
1506 Zie Meijers in zijn NJ-noot bij het arrest en om. Mijnssen (1970). p. 4 (met het weUsystematische argument

dat de wet (ook) in andere gevallen van subrogatie een rechtslreekse attic verleent, zoals bij borglocht| Dc
uitsluiting van verzekeraars van een 'normaal' gebruik van hel aansprakelijkheidsrccht zou volgent Mijnuen
in de wet moeten zijn verankerd (p. 8).

»07 In die zin Meijers' noot onder HR 31 januari 1930, -V/ 1930, p. 304 (0ran<4f/(fA/Mg); Bloembergen (1965),
nr. 267 ('met even veel reden zou men kunnen zeggen, dat de winnende rouletietpcler geen voordeel heeft,
omdai tegenover zijn win« zijn inzet Staat) en Mijnssen (1970), p. 4.

isoi Bloembergen (1965), p. 250.
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naar de verzekeraar heeft verplaatst. Bloembergen acht het onredelijk derden 'in
een günstiger positie te plaatsen dan degene naar wie de schade zieh heeft ver-
plaatst: het gaat hier om dezelfde schade en waarom zou de een daarvan wel en
de ander niet vergoeding mögen vragen.' Als vaststaat dat sprake is van verplaatste
schade en dat onrechtmatig is gehandeld dan is bij het veroorzaken van die schade
oök onrechtmatig gehandeld jegens degene naar wie de schade is verplaatst.'*'
Dit lijkt mij ver gaan; de belangrijkste voorwaarde in het onrechtmatige daadsrecht
is dat een ter bescherming van de belangen van de eiser strekkende gedragsregel
geschondenis.Gedragsnormenbehoren de concrete, geindividualiseerde belangen
te beschermen die - als zodanig - voor de aansprakelijke op het moment van de
schadeveroorzaking kenbaar en voorzienbaar (behoren te) zijn geweest.'"" Dege-
ne die jegens de benadeeldeaansprakelijk is behoeft niet, als regel.medetehebben
geantieipeerd op de eventuele belangen van derden zoals verzekeraars."" Dit
lijkt slechts dan het geval, als hij de concrete belangen van de derde kende of
in verband met bijkomende omstandigheden had behoren te kennen, en daarmee
ten onrechte geen rekenmg hield."'*

Dat lijkt eigenlijk alleen aan de orde bij opzet; het klassieke voorbeeld is degene
die opzcttelijk brand sticht in een pand daarbij het oogmerk heeft gehad om de
schadeverzekeraar van de eigenaar op kosten te jagen. Dat levert - in geval van
zaakschade - een normovertreding op waaraan de brandverzekeraar bescherming
ontleent en hij heeft dan, indien jegens hem ook aan de overige voorwaarden voor
aansprakclijkheid is voldaan, recht op een integrale vergoeding van zijn schade.
In essentie sluit het ßra/u/.v//c/if/>jg-arrest dan ook goed aan, dunkt mij, bij ons
relatieve systeem van onrechtmatige daad. De gedachte daarbij moet zijn dat de
geschonden norm strekt ter bescherming van de belangen die voor de schadever-
oorzaker op het moment van handelen als zodanig kenbaar moeten zijn geweest.
Het verzekerd zijn van het risico van personenschade is weliswaar zo veel voorko-
mend dat ook dat als kenbaar kan worden beschouwd, maar dat lijkt niet voldoende.
Een vergelijking kan worden gemaakt met het persoonlijke belang van naasten
bij het behoud van de persoonlijke en lichamelijke integriteit van de benadeelde.
Wie letsel of overlijden veroorzaakt handelt daarmee niet onrechtmatig jegens
de naasten, ook al zal hem bekend zijn dat ook zij daardoor diep kunnen worden
getroffen.""

U M Zie Bloembcrgcn (1965). nr. 267 en dezelfde (1992), p. 21 .

1510 Zie poragraaf 4 9 2; Rb Den Haag 5 dcccmbcr 2001 ( /Wtowiow/nwmariowi / ) . /V7BÄ 2002. p. 162 (Engelhard).

1511 HR 24 januari W O , W 1930, 299 nt. E M M (SramtoirAuitg). In hei Duitse recht heeft men in zulke gevallen

skchis een aanspraak krachtens .*" 826 BOB. zie Frick (1985). p. 7. nt 14. Kcnnelijk wordt het relativitettsverciSe

van ,*' 823 I I BGB voor schadeverzekeraars even restnetief gefnterpreteerd als in bovengenoemd arrest.

I 5 i : Vgl HR27januari 1984. N71984.536 nt.G(»rMAkr7j i t«) . Zie Bloembergen (1965). nr. l72;Mijnssen(1970),

p. 6; Mulder (1988), p. 30.

151J Dat is alleen dan anders indien zij direct betrokken zijn geraakt bij het ongeval opde manier waarop de Hoge

Raad dat omschnjft in MR 22 februan 2002. M / 2002, 240 nt. J B M V
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Een altematief voor regTes waarvan met name verzekeraars en werkgevers wel
gebruik maken is de overdracht van de vordering tot schadevergoeding door cessie.
Wil de overdracht geldig zijn. dan moet een levering zijn vcrricht krachtens geldige
titel 'door hem die bevoegd is over de vordering te beschikken'.'"* Voor de
leveringshandeling is een daartoe bestemde akte vereist en mededelmg daarvan
aan de schadeveroorzaker (art. 3:94 BW; de action directe van art. 6 WAM dan
overigens 66k, van rechtswege, aan de rechtsverkrijger toe, als rechtsverkrijger
van de 'benadeelde' in de zin van de WAM). In ver/ekeringspolissen en arbeids-
contracten bijvoorbeeld kan voor de vereiste akte van cessie een cessiebeding
worden opgenomen, inhoudende dat de vordering ter hoogtc van de uitgekeerde
bedragen geheel of gedeeltelijk overgaat op de verzekeraar of wcrkgevcr.""
Nodig is verder dat de vordering bij het sluiten van de akte van overdracht bestaat.
Volgens de Hoge Raad'"* is dat het geval als de rechtsvcrhouding waarin de
vordering zijn onmiddellijke grondslag vindt reeds bestaat, ook al is de schade
dan nog niet (of slechts ten dele) ingetreden. In de literatuur wordt de rechtsgcldig-
heid van cessie bij het ontbreken van rcgres door subrogatic of een zclfstandig
regresrecht in beginsel aanvaard.""

Omstreden is echter of het gesloten systeem van verhaal bij personenschade de
rechtsgeldigheid van cessie wel ingeval van letsel of overlijden uitsluit.'"* On-
duidelijk is nog of bij cessie van schadevorderingen met betrekking tot personen-
schade strijd ontstaat met de gesloten kring vergoedingsgerechtigden van art. 6:107
en 108 BW."" Anderen dan de benadeelde hebben zoals gezegd immers zelfs
bij een 'normaal', rechtstreeks beroep op het aansprakelijkheidsrecht geen recht
op vergoeding van vermogensschade die zij alsgevolg van het letsel of overlijden
ondervinden.'""

• 314 An 3:84 juncto art 3:94 BW De vordering moet door de akle voldoende zijn bepaald Voldoende is dat de
akte zodanige gegevens beval dal, eventuecl achtcraf, aan dc hand daarvan kan worden vastgcstcld om welke
vorderingen het gaat, zie HR 19 September 1997, A£/ 1998, 689 (KeWiagen oo/WÄ //) en daarover Van Achterberg
(1999). nr. 4 (met verdere verwijzingen).

1313 Zie daarover Fleming (1983), p. 43 e.v.; Mulder (1988). p 26 e.v.
1516 Bloembergen (1965). nr. 96 (m. 1).
1517 Zie o.m Köster (1971). p. 121; Van Maanen & Römer» (1994), p. 9; Hammentein (1994), p 4; Hartlief &

Tjittes (1999). p. 69, Van Boom (2000o). p. 13
1511 Ook Van Boom (2000a). p. 14 betwijfelt sterk of cessie dan rechtsgeldig is.
1519 Vgl. Hanlief & Tjittes (1999). p. 79, voorzichtig ontkennend Van Boom (2000a), p. 14.
1520 Een uitzondering geldt blijkens HR 26 Oktober 2001, \ 7 2002, 216 (Ä/Kon aV »> voor de immalericle Khade

van vrouw wier ex-man beider zoon heeft gedood en daarmec het oogmerk had haar deze schade toe te brengen
(art. 6:162 juncto art. 6:106 sub o BW), AtfSÄ 2002. p 74 (Rngelhard).
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De Hoge Raad basecrt dit op wetssystematische gronden, niel op de relativiteit die besloten ligt in

hct inbrcukcnterium van art. 6:162 BW, en noemt vorderingen van niet in art. 6:107 en 108 BW

bcdoelde pcrsoncn bij letsel en overlijden 'niet-ontvankelijk'.'"'

Ik zie dit niet: het exclusieve karakter van deze regeling beperkt de uitbreiding
van aansprakelijkheid waar ö/!<ferert </an <fe Ae/iacfeeWe (= degene jegens wie aan
de voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan). Dat het recht op verhaal van
de benadeelde, uitzonderingen daargelaten (art. 6:106 lid 2 BW), ovm/raagfcaar
is komt met de ratio van deze bepalingen niet in strijd. Als particuliere en sociale
verzekeraars het hun gecedeerde recht geldend maken, oefenen ze nog steeds het
recht uit van de benadeelde, geen eigen vorderingsrecht uit aansprakelijkheid.
Hen ander punt betreft de vraag in hoeverre de beperkmgen van de wettelijke
regresrechten van invloed zijn op de rechtsverkrijging (of rechtsuitoefening) bij
cessie. Aangenomen wordt wel, dat door vaststellingsovereenkomsten rechtsgeldig
voorbij kan worden gegaan aan de beperking van het civiele plafond bij regres.
Ook lijkt dus niet vereist dat de vordering correspondeert met de schade waarvoor
de rechthebbende /.ich jegens de benadeelde heeft verbonden. Het meest sprekende
voorbeeld is dat naast de verzekerde vermogensschade sprake is van immateriele
schade, zij hct dat de overgang van het recht op schadevergoeding terzake van
die schadepostslcchtsonder bepaaldeomstandigheden is toegestaan (zie art. 6:106
lid 2 BW). In de Tijdelijke regeling verhaalsrechten wordt de mogelijkheid van
het omzeilen daarvan uitdrukkelijk uitgesloten (art. 6:197 lid derde lid BW). Het
lijkt me voor de hand te liggen om de aan de Tijdelijke regeling verhaalsrechten
gcliccrde beperkingen in de jurisprudentie op dezelfde restrictieve wijze te interpre-
teren (geen cessie).

Cessie heeft intussen wel voordelen boven regres. De betrokkenen zijn, in beginsel,
zelfvoorziencnd. Dat kan voor henzelf onder omstandigheden uiteraard als wenselijk
worden ervaren, maar heeft ook vanuit oogpunt van het algemeen belang zekere
voordelen (bijvoorbeeld dat niet telkens specifieke wetgeving nodig is waarin het
recht op vergocding is geregeld). Een nadeel voor de betrokkenen is dat voor cessie
toestemming van de benadeelde vereist is. Cessie biedt bovendien minder zekerheid
dan wettelijke regresbepalingen, met name indien de schadeveroorzaker of diens
WA-verzekeraar nadat een rechtsgeldige cessie heeft plaatsgevonden weigert om
te betalen. De rechter kan er dan namelijk, bij de beoordeling van de gecedeerde
vordering, rekening mee houden dat de benadeelde geen schade meer lijdt.""
Hiervan lijkt alleen sprake indien sommenverzekeraars, schadedragers voor wie
een regresrecht uitdrukkelijk ontbreekt, toch längs deze weg (cessie)verhaal zoeken.
Om de afwijzing tegen te gaan wordt in de praktijk zoals bekend gewerkt met

I5:i HR 12 december 1986. AW 1987.958 m. CJHB (ÄOC*HOO47WV) Voor de» beperkmg van het recht op vergoerfing
lijkt. ook met hct oog op de heheersbaarheid van schadeclaims. geen reden; zonder die beperking geldt immers
nog »el de voorwasrde dat een jegens de eiser « I f geldcnde rechtsnorm moet zijn geschonden Art 6iO7
en 108 BW geven slechts een (beperkle) uitbreiding van aansprakelijkheid. geen beperking ervan.

I5i2 Zie .ScA<!<fciw}{o«/i(i£, art. 107 (Bolt), aant. 35 e.v. voor uitvoenge verwijzingen naar relevante rechtspraak.
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zogenaamde voorschot- of koopsomconstructies, waarbij verzekeraars uitkeren
bij wijze van een koopsom als tegenprestatie voor de overdracht van de vordering
cn waarbij de verzekerde afstand doet van de verzekeringsuitkering. Ook zulke
constructies blijken in de praktijk veelal te mislukken omdat de rechter niettemin
rekening houdt met de uitkenng, zo met bij het vaststellen van de schade dan toch
door gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot matiging van de schadevergoeding.
" " In het arrest S/ad 7?o/7miam/firMnr'^ deed een weduwe afstand van haar
aanspraak op een uitkering uit een ongevallenverzekenng, die het gevolg was van
het overlijden van haar echtgenoot. De vordering tot schadevergoeding uit onrecht-
matige daad wegens gederfd levensonderhoud werd voor 10 000 gulden (de verze-
kerde som) verkocht aan de verzekeraar en overgedragen. Volgens de Hoge Raad
doet de afstand echter geen afbreuk aan de invloed van de vcrmogensrcchtelijke
aanspraak van de weduwe op de behoefte aan levensonderhoud. Ook in hot arrest
A7?A//£ag/eS/ar'"* is sprake van samenloop van de aanspraak uit ongevallenvcr-
zekering en het recht op vergoeding van gederfd levensonderhoud in de /in van
art. 1406 BW (oud). De ongevallenverzekeraar was in dit geval met tot uitkering
gehouden indien de verzekerde, Flierman, tevens recht had op schadevergoeding.
Dit recht zou dan eerst door cessie overgaan gevolgd door de betaling van cen
koopsom ten bedrage van de verzekeringsuitkering. De Hoge Raad meendc ook
in dit geval dat de weduwe er op kon rekenen de waarde van de ver/ekerde som
(25 000 gulden) te ontvangen en dat reeds daarmee het recht op vergoeding van
het gederfd levensonderhoud werd beinvloed. Voor andere schadevorderingen dan
voor de vergoeding van gederfd levensonderhoud zijn deze constructies nog wel
van belang;'"* uitkenngen uit sommenverzekenng komen immers in beginsel
/»er in mindering op het recht op schadevergoeding (behoudens uitzonderingen
en met de mogelijkheid van matiging van de schadevergoeding).
Wat de gevolgen van de cessie betreft geldt, net als bij subrogatie, dat de positie
van de schadeveroorzaker en de WA-verzekeraar door de cessie niet mag verande-
ren. Afdeling 6.2.1 BW geeft daarvoor'"' bijzondere regelingen, zoals art. 6:142
BW (de nevenrechten gaan mee over) en art. 6:145 BW (de overgang laat de
verweermiddelen onverlet), die kwamen in hoofdstuk 7 al aan de orde. Anders
dan bij subrogatie heeft de benadeelde bij de cessie van vorderingen, als oude
schuldeiser zijnde, ook in te staan voor eventuele verplichtingen van de schadever-
zekeraar die uit het schuldeiserschap voortvloeien (zoals die als pandhouder).'"*

1523 Boll (19896), p. 42
1524 MR g maart 1963, AV 1963. 317 m. HB ( S W /fonenfem/fr iM/ « i Zoo/i). Hierover Mulder (1988) , nt. 28 .
1525 HR 19 juni 1970, A 7 1970, 380 nt. GJS (/VÄA//£i«/e Srar); Mulder (1988) , nt. 28 .
1526 Vgl. Mulder (1988) , p. 27.
• 527 Asser-Hankamp 4-1, nr. 569 , Pe /* i /M«i i«e»m:A/ (Van Mierlo), art. 6:142 B W e n Van Achterberg (1999) . nr.

8.
1521 Art. 6:145 B W Asser-Hartkamp 4-1. nr $68 en Van Achterberg (1999) , nr. 14.

385



op

Hiervoor kwam de mogelijkheid ter sprake tot het maken van afspraken tussen
regresnemer en benadeelde (al dan met gevolgd door cessie). Omgekeerd kan men
de vraag stellen of de wettelijke regresbepalingen verplichten tot het nemen van
regres. Kan, beter gesteld, de mogelijkheid van regres door regresnemers ten behoe-
ve van dc benadeelde via beleidsregels of contractueel worden uitgesloten? Köster
constateert in zijn preadvies in 1971 dat de mogelijkheid voor particuliere verzete-
raars om rechtsgeldig afstand te doen van hun regresrecht, ongeacht of het giat
om een afstand bij voorbaat of nadat de schade reeds is ontstaan, in de literatiur
onomstreden is . ' " ' Voor sociale verzekeraars ligt de zaak enigszinsanders omdat
dit publieke instanties zijn die primair moeten handelen in het algemeen belang.
Dit vraagt nu meer aandacht.

Voorop Staat dat tussen particuliere of sociale verzekeraars, overheidsinstanties
of werkgevers, en anderzijds de benadeelde contractsvrijheid bestaat, ook ten
aan/.icn van het regresrecht.'"" Voor sociale verzekeraars is een algemene uitslui-
ting van het regres naar geldend recht niet mogelijk. Volgens de voor hen gelden
gedragscodes moet regres plaatsvinden, tenzij de kosten de opbrengsten zullen
overtreffen. Bij de uitbreiding van het regres naar de volksverzekeringen is door
het kabinet wederom benadrukt dat in alle gevallen waarvoor dat mogelijk is regres
moet plaatsvinden. Aangesloten kan in dit verband worden bij het regres van
gemeenten op onderhoudsplichtigen, in het kader van art. 93a van de Algemene
bijstandswet. De ratio daarvan is, vergelijkbaar met het regres op de aansprakelijke,
dat de onderhoudsplichtige wordt geconfronteerd met zijn verantwoordelijkheid.
Voorkomen moet worden dat de wettelijke verplichting tot onderhoud op de ge-
meenschap wordt overgeheveld.'"' Dat neemt niet weg dat (ook) sociale verzeke-
raars een zekere mate van beoordelingsvrijheid toekomt bij de uitoefening van
het regres. Zo ligt het, net als geldt voor de gemeenten in het kader van de Algeme-
ne bijstandswet, voor de hand dat uitkenngsinstanties de ruimte blijft voorbehouden
hiervan af te wijken teneinde benadeling van de verzekerde in individuele gevallen
te voorkomen, bijvoorbeeld terzake van regres op familieleden.'""
Schadeverzekeraars van de benadeelde kunnen wel volledig in vrijheid afstand
doen van hun recht om te worden gesubrogeerd. Ze kunnen bijvoorbeeld via polis-

152» Koster (1971), p. 112.
I5J0 Kösicr (I971V p. KM.
I5JI Asscr-Oe Boer (1998). p 461.
I5J: Mel lijkt onnodig beperkend om dit onderschcid. reals Köster (1971). p. 112 doet. gelijk te stellen met het

onderscheid tussen regres op basis van contractuele aansprakelijkhcid (waarbij dan volgens hem personen met
een hepaakte bctrokkenhcid lot het vervtkerdc object of tot dc veraekenngncmer als "vemkerde" mögen worden
aangemerkt en daarmee regres op hen uirgcsloten is) en buitencontractuele aansprakdijkheid (waarbij het uitsluiicn
van d c « dcrvlen. volkomen buitcnslaandcrs. moeilijkcr is maar het wel mogelijk is om afstand te doen van
de mogelijkheid van regres als zodanig. ongeacht op wie)
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bedingen van art. 284 WvK/art. 7.17.2.25 BW afwijken. Zowel het uitsluiten van
regres op bepaalde personen als van regres in het algemeen zijn in beginsel geoor-
loofd."" De afstand of uitsluiting van regres kan niet ertoe leiden dat de bena-
deelde. naast de verzekeringsuitkering. zijn aanspraak op de schadeveroorzaker
behoudt (en daardoor dus ineens recht zou hebben op dubbele vergoeding). Met
iseen regel van schadevergoedingsrecht. voordeelstoerekening, dat dc bcnadeelde
die zijn aanspraak op schadevergoeding uit verzekenng geldend maakt, ten belope
van de verzekenngsuitkering zijn vordering op de schadeveroorzaker verliest.

Volgcns Köstcr volgt het verlies voor de bcnadeelde van zijn vordering op dc aansprakclijkc in dit
verband uit het verzckenngsrcchtclijke indcmmtcilsbcgtnscl '"' Dc redencring is dan kcnnclijk
dat door het bestaan van dc vordering tot schadevergoeding geen aanspraak ontstaat uit schadevcr/ckc-
nng. Met evenveel ovcrtuigingskracht kan men echter hei omgckccrdc bewcren (dc aunspraak uit
aansprakelijkheid ontstaat nict wegens het ontbrcken van schade), en het rcsultaat /ou /ijn dat de
benadeeldc met twee (of nicer) potcnticlc aanspraken op schadevergoeding uitcindchjk nie) lege handen
Staat.

Er zijn mijns inziens ook goede argumenten aan te voeren om de vrijheid tot
renunciatie aan het regresrecht ook te laten gelden voor werkgevers ingevolge
art. 6:107a BW (regres bij loondoorbetaling) en overheidsinstanties ingevolge dc
Verhaalswet ongevallen ambtenaren. Het aansprakelijkheidsrecht als instrument
bij regres moet, zou ik menen, niet zo ver worden doorgedreven, dat particulieren
gehouden zijn tot het instellen van een vordering omwille van het maatschappclijkc
belang daarvan (de handhavingsfunetie van aansprakelijkheid) en/of het belang
van aansprakelijkheid voor de benadeelde(erkenningsfunctie). Mij lijkt wenselijk
dat men bijvoorbeeld in staat is tot het doen van afstand of beperking, ook bij
voorbaat, van regres op gezinsleden van de werknemer. Voorts zou ik me kunnen
voorstellen dat het in een bepaalde branche gebruikelijk is dat werknemers voor
meer dan een werkgever tegelijk werken en dat dit, opnieuw ter bescherming van
de werknemer, een afstand bij voorbaat van regres op de andere werkgever wense-
lijk maakt. Ook bedrijfs-economische argumenten (de kosten verbonden aan de
uitoefening van regres, de concurrentiepositie enzovoort) lijken afdoende voor
uitsluiting van regres.

Voor afspraken met de benadeelde die strekken tot u/Yftre/ö'mgo/ver^/e/'^ngvan
het regresrecht zelve buiten de wettelijke grenzen bestaat voor sociale verzekeraars,
overheidsinstanties en ABP en de werkgevers van art. 6:107a BW (kortom alle
schadedragers met een zelfstandig regresrecht) in beginsel geen ruimte. Afwijking
van de Tijdelijke regeling verhaalsrechten bijvoorbeeld is uitdrukkelijk uitgesloten.

15J3 Zie o.m. Dorhout Mees (1935). p. 321; De Kok (I96S), p. 91 nl 3, KMer (1971). p. 104; andere Ledeboer
(1927), p. 117 (zie daarop de kntiek van KAster, a w , p. 113).

1334 Köster (I97I), p. 113.
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9.5 Conclusie

In dit hoofdstuk werd een aantal aandachtspunten behandeld met betrekking tot
de uitvoering van het regres. Aangevangen werd met een bespreking van de mo|e-
lijkheden tot vereenvoudiging van het regres in de praktijk. De uitvoering \an
het regres moet efficient zijn, maar niet met voorbijgaan aan haar functies. Inden
voor indi viduele gevallen kan worden geprocedeerd zijn de uitvoeringskosten \an
het regres (prohibitief) hoog. Het regres van sociale verzekeraars is daarom vrijvel
volledig gestandaardiseerd, dat wil zeggen dat het vereenvoudigd wordt afgehanüd
op basis van afspraken met (aangesloten) WA-verzekeraars. Een uitstekend model
daarvoor biedt het Convenant Verhaalsrecht 2001, het vroegere TICA-convenint
voor het regres van sociale arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Daarin zijn belangrij-
ke afspraken gemaakt: er wordt niet meer geprocedeerd, en op lastige technische
punten (het bruto-netto vraagstuk) wordt geen discussiemeer gevoerd. Wel gelden
de normale verweren nog op het punt van aansprakelijkheid, voor kwesties zoils
schuld, eigen schuld en ook verjaring. Ook de zogenaamde NORA-regeling werkt
efficient. Kritisch was ik over de recente ontwikkeling, gesteund door het kabinet,
om alle regresvorderingen in de vorm van een jaarlijkse afkoopsom (lump sum)
af tc wikkelen. Zoals ik in hoofdstuk 6 aangaf is de zin van he! regres daJ .het
een vorm van schadetoerekening biedt op basis van billijkheid: een sanetie op
vormen van schadeveroorzaking die in individuele gevallen verwijtbaar zijn. Bij
een gecollectiveerde afwikkeling gaat die meerwaarde verloren. Beter zou zijn
de individuele schadeveroorzaker en benadeelde erbij te blijven betrekken, door
ze over het regres te informeren en door premiesancties van de WA-verzekeraar.
Gewezen werd op mogelijke verbeteringen van de uitvoering. Een ander punt dat
op uitvoeringsniveau aandacht vraagt is het nadeel dat de benadeelde daarvan kan
ondervinden. In dat verband werd onder meer verdedigd dat het werkgeversverweer
afschaffing behoeft, en dat bij samenloop van de regresvordering met die van de
benadeelde, de laatste voor gaat. Ten slotte werd ingegaan op de vraag in hoeverre
naast de wettelijke regresregelingen altematieve aansprakelijkheids-acties openstaan.
Hiervoor lijkt in beginsel geen bezwaar. Wel werd gewezen op meer speeifieke
bezwaren van bepaalde onderlinge afspraken die moeilijk verenigbaar lijken met
de grenzen van de wettelijke regresregelingen.
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X Samenvatting en conclusies

10.1. Inleiding

Slachtoffers van ongevallen die met schade door letsel of overlijden worden gecon-
fronteerd (daartoe reken ik ook nabestaanden van het pnmaire slachtoffcr), staan
naast het aansprakelijkheidsrecht veelal eigen ('first-party*) voorzieningen tcr bc-
schikking, zoals aanspraken op hun particuliere ziektekosten- of uitvaartvcrzekeraar
of het ziekenfonds. Voor schade die al längs deze andere weg werd vcrgoed, verlie-
zen ze hun recht op schadevergoeding jegens de aansprakclijke (of diens WA-
verzekeraar. De gedachte is dat vergoeding van dezelfde schade moet worden
voorkomen, en de benadeelde al door de 'first-party' betalingen werd vergoed.
Met het vergoed zijn van de schade zijn de kosten van het ongeval uiteraard niet
verdwenen; de schade wordt slechts door anderen gedragen dan door de benadeelde.
Deze verschuiving van de schade naar 'first-party' betalers dient het belang van
de benadeelde, maar biedt in termen van kostenallocatie niet het gewenste eindre-
sultaat. Om die reden hebben zij, indien ze de schade van de benadeelde voor
hun rekening nemen een wettelijk regresrecht jegens de schadeveroorzaker. Tot
1993 heerste de opvatting dat het regres van sociale fondsen op WA-verzekeraars
leidde tot een vestzak-broekzak resultaat, aangezien ongeveer hctzelfdc collcctief
van het regres profiteert (sociaal verzekerden) als het collectief dat daarvoor betaalt
(WA-verzekerden). Gebukt onder zware sociale lasten, is het kabinet regres als
een instrument gaan zien om sociale uitkeringen elders te verhalen. Op initiatief
van het Ministerie van Sociale Zaken zijn de laatste jaren een groot aantal nicuwe
regresrechten ingevoerd: voor de loondoorbetaling van werkgevers bij arbeidsonge-
schiktheid, uitkeringen uit volksverzekering (ANW en AWBZ) en uit werknemers-
verzekering (REA, WAJONG, WAZ). Het twtdigt het beginsel dat 'de schade-
veroorzaker betaalt'. Op die basis voorziet het zelfs in stimuleringsmaatregelingen
en subsidiesvoor ziekenfondsen, werkgevers, en ziektekostenverzekeraars dieerin
slagen regres te nemen op de schadeveroorzaker of WA-verzekeraar. Dc vraag
die deze ontwikkeling oproept, is waar de grens ligt. Elke uitbreiding van het aan-
sprakelijkheidsrecht zou immers kunnen worden onderbouwd door te wijzen op
het genoemde credo: 'Heeft u vermogensnadeel of een hoge uitkenngslast? De
veroorzaker betaalt!'
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2:

Met deze studie werd beoogd, de wijze waarop de regering voor haar rechtspolitieke
doeleinden gebruik maakt van de wettelijke regresrechten door te lichten. In hoever-
re is aanknoping bij het aansprakelijkheidsrecht op basis van het principe dat de
schadeveroorzaker moet betalen los van de regresopbrengsten wenselijken geoor-
loofd? Hierligtdeprobleemstellingdie voordeonderhavige studie centraal stond:

Welke gevolgen heeft de uitbreiding van het regres die het kabinet met
het credo 'de schadeveroorzaker betaalt' propageert, voor de aansprake-
lijkheid van de schadeveroorzaker?

De studie was pnmair gencht op het positieve recht, en bestaat hoofdzakelijk uit
rcchtspraak- en literatuuronderzoek. Drie basispnncipes werden gekozen als theore-
tisch kader voor de normatieve analyse. De uitbreiding van het aansprakelijkheids-
recht ten behocve van regresnemers moet in de eerste plaats dogmatisch onder-
bouwd kunnen worden, zij moet passen binnen het wettelijke kader van het aanspra-
kelijkheidsrecht. Tevens moet zij overtuigend zijn en consequent voor wat betreft
de daarmee beoogde functies. De legitimatie en functies moeten vervoJgens op
uitvoeringsniveau gewaarborgd blijven (uitvoerbaarheid).

10.2 Wcttclijk kader

De

In hoofdstuk 2, 3 en 4 volgt een bespreking van de contouren van dit wettelijke
kader, mede in het licht van het genoemde principe. Uitgangspunt voor de wettelij-
ke regresregelingen is dat de schadeveroorzaker als gevolg van de betalingen van
de regresnemer in zijn verhouding tot de benadeelde is bevrijd. Daaraan ligt de
opvatting ten grondslag dat de benadeelde niet uit meerdere bronnen vergoeding
moet kunnen ontvangen voor dezelfde schade; schade kan slechts eenmaal worden
vergoed. Wie al uit andere hoofde dan het aansprakelijkheidsrecht wordt vergoed,
verliest daarmee zijn recht op schadevergoeding. De (bijkomende) consequentie
daarvan is dat de schadeveroorzaker 'de dans ontspringt'. Door het regres komt
de draagplicht met betrckking tot de schade alsnog bij hem te rüsten. Het juridische
kader waarvan de regresbepalingen deel uitmaken is dus in feite simpel: wat regres-
nemer en schadeveroorzaker verbindt is de gelijkenis, de samenloop, van de door
ieder aan de benadeelde verschuldigde prestatie. Beiden moeten dezelfde schade
vergoeden, waarbij de betaling die de eerste (regresnemer) deed aan de benadeelde,
de laatste in diens eigen verhouding tot de benadeelde bevrijdt.
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3: £)/rec7e aa/t/eurt/ig voor Ae/ regres

Het derde hoofdstuk vangt aan met een inventarisatie van de betalingen die de
schadeveroorzaker van zijn vergoedingsphcht bcvrijden. Op grond van die inventa-
risatie worden de regeis die de schadeveroorzaker bij betalingen van derden bevrijd
doen zijn, in een dnetal regimes onderverdeeld: het regime voor betalingen van
derden die voorkomen dat de benadeelde schade voelt in zijn eigen vermögen
(zoals loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid), het regime voor betalingen
van derden die ertoe strekken om schade die wel in zijn vermögen valt te vergoeden
(vergoedingen, zoals particuliere en sociale verzekeringsuitkeringen) en het regime
voor de betalingen die geen beide doen (voordeel zoals vrijblij vende giften). Voor
de eerste twee categoneen van betalingen geldt dat die zonder meer, als regel,
ertoe leiden dat de schadeveroorzaker voor het daarmee corresponderende schadc-
deel van zijn vergoedingsplicht is bevrijd (en de benadeelde dus zijn recht op
schadevergoedingjegens hem verliest). Bij de derde categoric van betalingen van
derden is van die samenloop geen sprake, en om die reden geen plaats voor regres:
betalingen die de benadeelde ontvangt van derden en die geen schadevcrgocdingska-
rakter hebben zijn bezwaarlijk aan te merken als een alternatief voor de door dc
schadeveroorzaker verschuldigde schadevergoeding.

De belangrijksteconclusienaaraanleiding van deze inventarisatie is dat betalingen
alleen zonder meer (ipso facto) bevrijdend werken, indien ze .v/reMf w tot het voor-
komen of vergoeden van juist de schadesoort waarvoor ook de schadeveroorzaker
aansprakelijk is. De wenselijkheid daarvan werd door mij onderschreven: om
betalingen van derden zonder meer ab> alternatief te laten lungeren voor het recht
op schadevergoeding, is nodig dat ze bedoeld zijn ter vergoeding van de betreffende
schade(post). Het regresrecht van de betalende derde heeft vervolgens tot taak
om de funeties te herstellen die het geldend maken van het recht op schadevergoe-
ding zou hebben gehad (zie hoofdstuk 6 en volgende).

Voor vorderingen tot vergoeding van de gederfde voorziening in het levensonder-
houd (art. 6:108 lid 1 BW) is het samenloopregime terecht wat strenger: daar moet
in beginsel de gehele vermogenspositie van de nabestaanden in aanmerking worden
genomen bij het vaststellen van hun recht op schadevergoeding. Dat volgt uit dc
aard van de schade van art. 6:108 lid 1 BW: alle activa die bedoeld is om bij te
dragen aan het levensonderhoud heeft dan in feite een schadevermindercnd effect.
De schadeveroorzaker is in zoverrejegens hen bevnjd. Daartoe worden thans echter
66k betalingen gerekend, die naar hun aard of strekking eigenlijk helemaal niet
als voorziening zijn bedoeld voor juist het deel van de kosten van levensonderhoud
waarvoor, zonder het overlijden, de gederfde onderhoudsvoorziening zou zijn
aangewend (de uitkenng uit hypothecaire levensverzekering van de nabestaanden
beperkt hen dus in hun totale vordering, ongeacht of daarbij ook de post woonlasten
als schade werd opgevoerd). Dat past met bij het uitgangspunt dat het de schade-
veroorzaker moet zijn die de schade draagt.
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Beter ware dan tot uitgangspunt te nemen dat er voor de (absolute) bevnjdend:
werking van betalingen van derden sprake moet zijn van congruence, samenloor,
met de vergoedingsplicht van de schadeveroorzaker. Volgens dat beginsel zoi
beslissend moeten zijn of de betalingen van derden strekken tot voorziening ii
het levensonderhoud dan wel tot vergoeding van de gederfde onderhoudsvoorzie
ning. Daarvoor zou, net als bij letselschade, de strekking van de betaling beslissenJ
moeten zijn. Alleen de betalingen van derden die als (gedeeltelijke) vervangin;
van het levensonderhoud zijn aan te merken (uitkeringen uit gewone of hypothecah
re levensverzekcring, de Nabestaandenwet, onderhoudsvoorziening door de nieuw:
partner enzovoort) zouden dan moeten worden verrekend, en dan uitsluitend voorzo
vcr zc daarop gelijkende kostenposten voor het levensonderhoud hebben opgevoerd
Hat de Hogc Raad in de toekomst zijn koers in deze zin bijstelt is echter nie
denkbeeidig; hij lijkt niet ongevoelig voor de kritiek op het onderscheid met letsel
schade.

// oorrfee/.v/oerefort/Hg - regre?

In het tweede deel van het hoofdstuk vragen nog enkele praktische punten me
.SvxVeilitnTg- I\J\* uuiTulivi\\'. i'iVi* ivgics »pceiV ziurt aiTn een anufcre vernouüing als

die waarin het zijn oorzaak vindt. De instantie waarbij over het al dan niet bevrijd
zijn van de schadeveroorzaker wordt beslistoordeelt veelal immers onafhankelijk
van de procedure waarin de regresvordering moet worden beoordeeld. Door een
veelheid van factoren zoals ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de bena-
deeldc, de wijze van procesvoering, en een informatiegebrek bij betrokkenen, is
er een reele kans op een uiteenlopende beoordeling. Dit kan ertoe leiden dat voor
een lager of hoger bedrag voordeelstoerekening plaatsvindt dan het bedrag van
de verschuldigd regressom, waardoor de schadeveroorzaker uiteindelijk meer of
minder verschuldigd is dan de totale schade. De belangrijkste conclusie op dit
punt is dat een postenstelsel onmisbaar is voor een billijk eindresultaat in de samen-
hang met het regres. Niet alleen beperkt dat bij de zelfstandige regresrechten het
risico van dubbele betaling, het houdt de zaak ook eenvoudiger: men hoeft uitslui-
tend rekening te houden met Schadeposten die corresponderen met de te verrekenen
first-party betaling. Maar het verband tussen de te verrekenen betaling en de schade-
post is niet altijd eenvoudig vast te stellen. De betaling moet slechts worden verre-
kend voorzover deze naar haar aard en duur overeenstemt met schade waarvoor
de schadeveroorzaker dischadevergoeding verschuldigd is. Als de schadeveroorza-
ker gehouden is tot vergoeding van inkomensschade van het tweede en derde
ziektejaar, komt alleen däärop de betreffende WAO-uitkering in mindering.
Ten slotte vraagt meer recente jurisprudence op het gebied van voordeelstoereke-
ning aandacht. waarin de Hoge Raad enige ruimte laat om de aanspraak op first-
party uitkenngen ook aan de benadeelde toe te rekenen mdien de uitkenng uiteinde-
lijk helemaal niet door hem wordt genoten. Hiervoor ontbreekt in mijn visie elke
goede grond. Zelfs als de benadeelde de uitkenng door zijn eigen schuld heeft
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moeten missen moet de schadeveroorzaker niet in Staat zijn zieh op die grond
van zijn eigen vergoedingsplicht jegens de bcnadeelde te bevrijden. Veeleer behoort
in de daarop volgende regreszaak, ervan uitgaande dat de aanspraken van de bena-
deelde met tot betalmg zullen komen, de regresvordenng te worden afgewezen.
Voor het geval dat het nog onzeker is of de betalingen door de benadcelde zullen
worden genoten, opperde lk om de regresnemer een (voorlopig) toekenningsbesluil
van de uitkenng te laten overleggen of, als dat onder omstandigheden nog niet
mogelijk is, zijn vordenng voorwaardelijk toe te wijzen, analoog aan art. 6:105
BW.

//oo/ifc/u* </: gre/iztvi van Aef we/fe/i/fe faw/er

In hoofdstuk 4 wordt het 'pakket' regels besproken dat ervoor moet zorgen dat
de schadeveroorzaker alsnog met de totale omvang van de schade wordt gecon-
fronteerd. Aangevangen wordt met een bespreking van de relevante regresregelingen
afzonderlijk, telkens gerelateerd aan speci fieke schadeposten. Over de regresbepa-
lingen heerst mede als gevolg van recente wijzigingen in het sociale zekerheidsrecht
nog relatief veel onduidelijkheid. üetracht werd op die bijzonderc punten hcldcrhcid
te bieden; verwezen zij naar de betreffende besprekingen.
Daarnaast zijn er verstrekkers van bevrijdende betalingen die daarvoor naar geldend
recht (vooralsnog) geen regresrecht hebben. Uitgaande van het pnncipe dat dc
regering aanvoert voor het regres, althans de betekenis die daaraan moet worden
toegekend, ligt uitbreiding van het regres naar zulke gevallen voor de hand (daarge-
laten de consequentiesdaarvan voor hetregresvolume en de verzekerbaarheid van
het extra WA-nsico dat dit oplevert). Besproken wordt achtereenvolgens de wense-
lijkheid van het regres met betrekking tot de gemeentelijke uitkeringen en verstrek-
kingen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten, aan (loon)compensa-
tieregelingen gelieerde betalingen en onverplichte loondoorbetalingen van de werk-
gever en de (aanvullende) uitkenngen op grond van de Toeslagenwet. Op het
gebied van overlijdensschade ontbreken met name regresrechten voor levensverzeke-
raars, pensioenfondsen, en de werkgever. Dat regresrechten voor de genoemde
categorieen van betalingen ontbreken staat haaks op de prineipes van het gekozen
beleid. Van het gemeentelijke regres lijkt op uitvoenngsniveau echter niet veel
te verwachten. Voor werkgevers zou een uitbreiding van hun regresrecht naar alle
- verplichte of onverplichte loondoorbetalingen die ze doen ingeval van letsel (en
naar de betalingen aan nabestaanden bij overlijden), het regresbeleid juist kunnen
stimuleren (meer wellichtdande WAO-maatregel die het kabinet daartoe mtrodu-
ceerde).

Vanuit wetenschap en praktijk klinkt intussen de roep om een duidelijke en meer
consistente,geiiniformeerde regresregeling. Anders dan voor het regres van mede-
schuldenaren ontbreekt voor de onderhavige regresrechten echter nog een algemeen
theoretisch kader: wat zijn de kenmerken en systematiek van deze regresregelingen,
en hoe verhouden zij zieh tot andere (regres)rechten? Daaraan is het tweede deel
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van het hoofdstuk gewijd. De belangrijkste conclusie daarvan is dat de onderhavge
regresrechten alle tezamen een zelfstandige categorie verhaalsrechten vormai,
los van de algemene regresrechten of andere vordenngsrechten binnen het aanspa-
kelijkheidsrecht. De regresbepalingen berusten op ee/izi/rfige aansprakelijkhad
van de schadeveroorzaker voor het ontstaan van de schade. Ze kunnen wordn
omschreven alsde wettelijke verbintenis tot terugbetaling tussende aansprakelijce
(de schadeveroorzaker) en al degenen die anders dan op basis van aansprakelijkhod
schade voor hun rekenmg hebben genomen. Daarop voortbouwend werd een un-
form en algemeen regresrecht geformuleerd, dat zieh tevens zou moeten uitstrekkn
over de genoemde gevallen waarvoor (nog) geen regres geldt.

10.3 Functies van het regres

5:

Het credo dat de schadeveroorzaker behoort te betalen is het dragende argumeit
voor het hier geschetste kader, maar biedt weinig concrete aanknopingspuntn
itoj ul- uiillg en aißakening van ue regresrecriten. vöor ue bruto-netto kwestie
bijvoorbeeld, of de vraag in hoeverre het regres op de werkgever en op gezinsleden
van de benadeelde geoorloofd is en wie prioriteit heeft als de regresvordenng con-
curreert met de vordering van de benadeelde, zegt het helemaal niets. Om toch
de rechtspolitieke doeleinden van het regres bij het antwoord op zulke vragen te
kunnen betrekken, werd gezocht naar de funetie van dat pnncipe. Daartoe werd
cerst in hoofdstuk 5 de achtergrond en ontwikkeling geschetst van de onderhavige
regresrechten, vanaf de oude Ongevallenwet 1901 tot meer recente ontwikkelingen,
zoals het genoemde pakket van stimuleringsmaatregelen dat de voorbije jaren door
de regering werd ingevoerd. Een centrale rol komt daarbij toe aan het debat over
de maatschappelijke betekenis van het regres van sociale verzekeraars. Daarbij
heeft in het bijzonder het vestzak-broekzak bezwaar van Bloembergen bij een
regresrecht voor de volksverzekeringen een belangrijke rol gespeeld. Naar zijn
stel ling zou het resultaat daarvan zijn dat bepaalde collecti viteiten premies opbren-
gen en vervolgens, tegen hoge uitvoeringskosten, weer regres op elkaar nemen.
De groep die dan profiteer! van lagere sociale premies zou grotendeels samenvallen
met dc groep die daarvan de lasten draagt door hogere WA-premies.
Dat het regres van sociale verzekeraars dit effect tot op zekere hoogte heeft is
overtuigend. Maar dat wil nog MM?/ zeggen dat het moet worden afgeschaft. Het
belang van het vestzak-broekzak argument is eerder, dat het de discussieop scherp
zet: waarom verzekeraars uitvoenngskosten laten maken voor transacties die elkaar
per saldo opheffen? Het kabinet steh zieh mtussen op het standpunt dat het vestzak-
broekzak argument een algemeen argument is. dat voorbijgaat aan de allocerende
werking van het regres (de functie dat het de kosten van schadeveroorzakend gedrag
beter achtbaar maakt). Daarnaast stelt het kabmet eraan te hechten dat de regresop-
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brengsten een bijdrage leveren aan de in het kadcr van de lastcnverlichting wenselij-
ke besparingen. Deze argumentatie kan echter niet sterk worden genoemd. Het
regres zou budgettair aantrekkelijk zijn, maar dät voordee) geldt alleen als men
eenzijdig redeneert vanuit het perspectief van het Mmistene van Sociale Zaken;
het geld zal toch ergens vandaan moeten komen. Daamaast wijst de regering op
het belang van het zichtbaar maken van de kosten van schadevcroorzakend gedrag,
maar dit wordt nauwelijks onderbouwd. Wat wordt beoogd met het zichtbaar makcn
van de kosten, en: waarom blijft dit beperkt tot het zichtbaar makcn van de kosten
van vmv//7/>aarschadeveroorzakend gedrag (gedrag waarvoor aansprakclijkhcid
bestaat)?

//oo/i/s/uA: 6: Kmv//7ftaarA?/</ a/.v gro/id voor rea//wafie

Wat is dan wel de doelstelling of functie van de wettelijke regresrechtcn? In hoofd-
stuk 6 wordt het beginsel dat de schadevcroorzaker moet betalen vanuit ccn aantal
gezichtsvelden belicht. Vnj algemeen wordt het doel of de functie van het regres
geassocieerd met rechtseconomische doeleinden. In die benadering Staat het bevor-
deren van een optimale maatschappelijke welvaart voorop. Vanuit dat perspectief
wordt regres in beginsel wenselijk geacht vanuit het oogpunt van preventie: het
niveau van zorg dat van de (potentiele) schadeveroorzaker wordt verwacht, kan
slechts optimaal worden gehandhaafd als de potentiele schadeveroorzaker wordt
geconfronteerd met de totale kosten van zijn schadeveroorzakende activiteiten.
Het veel gehoorde bezwaar dat de uitvoeringskosten te hoog zijn kan (inmiddcls)
voor een aantal gevallen worden gerelativeerd. Het regres van particuliere en sociale
verzekeraars is echter hoofdzakelijk gencht op WA-verzekcraars. Ook dan heeft
regres in beginsel een meerwaarde in de zin dat dit de WA-verzekeraar van de
(potentiele) schadeveroorzaker con fronteert met de totale kosten van diens gedrag
en daardoor aanspoort tot het nemen van maatregelen die de kosten van het regres
laten doorwerken in de premie (door verbeterde risicodifferentiatie). Of die maatre-
gelen vanuit economisch perspectief toereikend zijn, is hoogst twijfelachtig.Een
gecollectiveerde uitvoering van het regres zou de individuele premierespons negaticf
kunnen beinvloedm (indien door die wijze van afdoening een minder uitvoerige
administratie wordt gevoerd. Maar hoewel me moeilijk te ontkennen lijkt dat
preventie (daarbuiten) een wenselijk gevolg kan zijn van de dreiging van het aan-
sprakelijkheidsrecht bij regres, maakt dat het nog niet tot zelfstandig argument
voor het (behoren te kunnen) inroepen van het aansprakelijkheidsrecht door regres-
nemers. Het is een iets, om een wenselijk neveneffect van het aansprakelijkheids-
recht te signaleren, maar het gaat een belangrijke stap verder dit tot het leidende
argument te maken (het doel of de functie). Die laatste stap gaat mij te ver. De
meerwaarde van de economische benadering is dat zij inzicht biedt in de positieve
neveneffecten van het aansprakelijkheidsrecht en regres op preventievlak (en wijst
op de kosten die daarmee gemoeid zijn).



e/i conc/u5/ej

Regels voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zijn naar hin
aard immers specifiek gericht op het vinden van verw///6aar gedrag en van de
juiste maatstaf voor zorgvuldigheid die ten tijde van het schadevoorval van d;
schadeveroorzaker mocht worden verwacht. Het oordeel over de vraag bij wie
van de partijen in het geding de schade behoort te rüsten, hangt af van de verwijt-
baarheid van ieders gedrag (en met het oog daarop de meest billijke afweging
van de belangen). Het is in het kader van die beoordeling, dat ook de mate van
gevaarzetting relevant kan zijn: hoe gevaarlijker, hoe eerder verwijtbaar. De alloca-
tiebeslissing(het toeschrij ven van de schade aan de aangesprokene) vindt uiteinde-
lijk plaats op grond van 'shared notions of justice'. Bij het vaststellen van ha
doel of de functie van het aansprakelijkheidsrecht, en de betekenis daarvan voo-
dc regresrcchtcn kan dan ook moeilijk voorbij worden gegaan aan de betekenis
van dc billijkheidsnormen die aan de bedoelde regels ten grondslag liggen. In dc
rechtsfilosofische doctrine wordt dit beginsel veelal zo uitgelegd, dat het aanspra-
kelijkheidsrecht een vorm van correctieve rechtvaardigheid nastreeft. De intrmsiekc
functie ligt in mijn visie echter elders. Het aansprakelijkheidsrecht is - binner.
het gegeven wettelijkc kader - een systeem van schadetoerekening (allocatie) op
basis van billijkheid (fairness): het bevredigt een algemene (collectieve) behoeftc
0/7? de /t/fe/ifAre tooiracftt en tic schencfing van concrete geü'ragsnormen die daar-
voor gelden rechtens niet zonder gevolg te laten blijven. Het regres zet een prijs
op verwijtbaar gedrag, en draagt daarmee bij aan een resultaat dat meer recht doet
aan het rechtsgevoel (zij het op een algemeen niveau, en niet op het niveau van
de individuele belangen van de benadeelde).

10.4 Het aansprakelijkhcidsregime bij regres

7:

Het regres moet bevorderen dat vanuit de rechtsorde een reactie plaatsvindt op
verwijtbaar schadeveroorzakend gedrag; vanuit het oogpunt van gerechtigheid
moet het de 'schuldige' zijn, die de schade draagt. Zo onderbouwd, kan het pnncipe
dat de schadeveroorzaker moet betalen dat de regenng voorstaat worden gevolgd.
Maar dat principe wordt in regressituaties op een aantal punten door het aansprake-
lijkheidsregime zelf gefrustreerd. Hierover gaan hoofdstuk 7, 8 en 9.
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de toepasselijkheid van de regels van het aanspra-
kelijkheidsrecht voor regresnemers, en de constructies die daarvoor gelden. De
aansluiting bij de aard en omvang van aansprakelijkheid kan zowel bij subrogatie
als bij de zelfstandige regresrechten (in het kader van het civiele plafond) tot
moeilijkheden leiden. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de knelpunten bij de
vesttging en bij het vaststellen van de omvang van aansprakelijkheid. Voor de
vestigingsfase geldt dat lang niet alle gronden voor aansprakelijkheid ook door
regresnemers kunnen worden ingeroepen. De Tijdelijke regeling verhaalsrechten
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berust op gewijzigde inzichten, gepleit wordt terecht voor afschaffing van die
regeling. Wei past voorzichtigheid bij de daarvoor aangevoerdc gronden; met name
het argument dat zij zou leiden tot rechtsongelijkheid is dunkt me onjuist. Ecn
onoverkomelijk bezwaar is echter dat ZIJ haaks Staat op het beginsel dat de schade-
veroorzaker betaalt. De zwaarte van dat argument vaneert echter met de functie
die aan dat beginsel worden toegeschreven. De omvang van aansprakelijkheid
(afdeling 6.1.10 BW) moet hL̂  regres met naar andere normen worden beoordeeld
dan de normen die zouden zijn gehanteerd bij een actie van de bcnadceldc zelf.
Maar er zijn bij het toepassen van de regeis van afdeling 6.1.10 BW ook punten
van verschil. Voor regresnemers gelden bijzondere regimes op het punt van eigen
schuld, voordeelstoerekening (bij door de benadeelde genoten voordcel), matiging
en smartengeld.

//oq/i/s/M^ 5: /?ecA/.sA:ara£/er VOM regresvordm/ig

Het uitgangspunt voor het regres is dat de schadeveroorzaker er door het regres
weliswaar, vergeleken met de vermogensrechtelijke positie waarin hij jegens de
benadeelde zou hebben verkeerd met op vooruit, maar evenmin op achtcruit mag
gaan. In hoofdstuk 8 komt een aantal kwesties aan de orde die illustreren hoe het
bijzondere rechtskarakter van het regresrecht en de pluraliteit van schuldeisers
die daarbij kan ontstaan dat uitgangspunt onder druk zelten. Als eerst volgt een
bespreking van de zogenaamde bruto-netto problematiek. De jurisprudence van
de Hoge Raad inzake het civiele plafond lijkt in dit verband te strikt. Voorstellen
worden gedaan voor een flexibeler regime, waarin regres op bruto basis met al
bij voorbaat uitgesloten is.
Een andere kwestie die het genoemde uitgangspunt onder druk zet, is de vraag
naar de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van regresnemers. De I löge
Raad kiest het goed verdedigbare uitgangspunt dat zulke kosten niet verhaalbaar
zijn. De raad oordeelt dat wel de buitengerechtelijke kosten die worden gemaakt
indien de regresvordenng met of niet tijdig door de schuldenaar wordt voldaan,
op de voet van art. 6:96 lid 2 BW dienen te worden vergoed. Uitgaandc van de
functie van het regres moet dat worden onderschreven: om door de schuldeiser
(regresnemer) effectief te kunnen worden uitgeoefend, zullen aan het regresrecht
al de normale, daaraan toe te kennen rechtsgevolgen moeten toekomen die zouden
toekomen aan het vordenngsrecht van de benadeelde. Voor regresnemers gelden
in zoverre dezelfde rechten en bevoegdheden als voor de benadeelde zclf. Het
gevolg daarvan is wel, dat de schadeveroorzaker daardoor zeker bij ernstige letsel-
schadezaken (waarbij veelal een aantal regresnemers betrokken is) 'slechter' af
is dan hij zou zijn als de schade voor rekening zou zijn gebleven van de benadeel-
de. Dat lijkt gerechtvaardigd; het is een gevolg van het feit dat hij twee schuldeisers
heefl, met valt in te zien dat de positie van de schadeveroorzaker als schuldenaar
beter zou moeten zijn dan die van andere schuldenaren met meer dan een crediteur.
Het door de Hoge Raad gekozen regime lijkt, impliciet, wel enige bescherming
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daartegcn te bieden: het regime moet dan zo worden verstaan, dat alleen de bijzon-
dere buitengerechtelijke kosten van een herhaalde vordering moeten worden ver-
goed.
Onduidelijkheid heerst nog over de vraag welk verjaringsregime heerst bij regres.
De Hoge Raad deed daarover meer recent een belangwekkende uitspraak.""
Het argument dat de schuldenaar niet slechter mag worden van het regres trekt
dc raad door naar het toepasselijke verjaringsregime: in het kader van art. 3:310
BW geldt voor regresnemers in beginsel zonder onderbreking hetzelfde regime
als voor de benadeelde. Dogmatisch gezien staat dat haaks op het genoemde uit-
gangspunt dat aan het regresrecht, om door de schuldeiser (regresnemer) effectief
te kunnen worden uitgeoefend, al de normale, daaraan toe te kennen rechtsgevolgen
moeten toekomen. In die zin is het verjanngsarrest ook moeilijk verenigbaar met,
de genoemde benadenng van de Hoge Raad bij de vergoeding van de buitenge-
rechtelijke kosten. Voorgesteld wordt een algemeen regime, voor alle regresregelin-
gen, dat tevens aansluit bij de beslissing van de Hoge Raad op dit punt. Ten slotte
volgt een bespreking van de mogelijkheid tot het inroepen van eigen schuld van
de regresnemer (en daaraan verwant verweren zoals rechtsverwerking).

10.5 Uitvoering

In hooldstuk 9 wordt ingegaan op nog enkele bijzondere kwestiesmet betrekking
tot de uitvoering van het regres en het regresbeleid. In de eerste plaats is dat de
uitvoering van het regres: de uitvoering van het regres moet dus efficient zijn,
maar niet met voorbijgaan aan haar funeties. Omwille van het terugbrengen van
de uitvoeringskosten van regresacties is daarom vrijwel volledig gestandaardiseerd,
dat wil zeggen dat het vereenvoudigd wordt afgehandeld op basis van afspraken
met (aangesloten) WA-verzekeraars. Een uitstekend model daarvoor biedt het
Convenant Verhaalsrecht dat betrekking heeft op alle sociale arbeidsongeschikt-
heidsuitkenngen: er wordt niet meer geprocedeerd, en op lastige technische punten
(het bruto-netto vraagstuk) wordt geen verweer meer gevoerd. Wel gelden de
normale verweren voor het vaststellen van de aansprakelijkheid, voor kwesties
zoals schuld, eigen schuld en ook verjaring. Ook de zogenaamde NORA-regeling
werkt efficient: voor het regres van buitengerechtelijke kosten die rechtsbijstands-
verzekeraars bij letsel of overlijden voor hun rekening nemen zijn vaste bedragen
overeengekomen met WA-verzekeraars.

Kritischer zou lk willen zijn over de tendens om het regres in de vorm van een
collectieve atlcoopsom (lump sum) op jaarbasis af te doen. Ik meen dat de 'prijs'
die daarvoor wordt betaald (geen vaststelling van aansprakelijkheid meer in indivi-
duele gevallen) te hoog is. in de zin dat dit het regres grotendeels 'uitkleedt'.
ontdoet van de meerwaarde die het in mijn visie heeft (en die zoals gezegd juist
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verband houdt met de toepassing van de aansprakelijkheidsnormen in concrete,
individuele gevallen). Het kabinet bevordert dit door de invoering van spcciaal
daarop gerichte wetsbepalingen. De handhavingsfunctie betekent in mijn visie
meer dan alleen maar handhaving van het systeem van het aansprakelijkheidsrecht
als zodanig, het vraagt ook om concrete toepassing van de gedragsnomicn en
bekendheid daarvan bij de betrokkenen. Beter zou dan ook zijn de individuele
afwikkeling te blijven handhaven. Besproken worden de methoden tot kostenbespa-
nng door standaardisering die momenteel actueel zijn. Aandacht wordt echter
gevraagd voor een viertal belangnjke punten daarbuiten die eveneens ecn efficicnte
uitvoenng van het regres kunnen bevorderen, en mecr tegemoet komen aan de
genoemde functies van het regres.
In paragraaf 9.2 en 9.3 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de benadeelde
nadeel moet dulden van het regres. Aan de orde komt ecrst de vraag of regres
op gezinsleden en bednjfsgenoten van de benadeelde geoorloofd (paragraaf 9.2).
Daarbij wordt tot uitgangspunt genomen dat de bcnadeelde geen nadeel behoort
te (kunnen) ondervinden van het regres. Het regres alleen tot handhaving van het
aansprakelijkheidsrecht. Het mag met leiden dat de benadeelde in zijn rcehtspositie
wordt benadeeld. Het belang dat verwijtbaar gcdrag zijn pnjs kent is ondergeschikt
aan de belangen van degene die daarvan pnmair schade ondervond. De vraag is
alleen in hoeverre in dit opzicht met de belangen van de benadeelde rekening dient
te worden gehouden; de wettelijke regresrechten geven uiteenlopende regels. Voor
het regres op gezinsleden moet beslissend zijn of de benadeelde economisch hinder
vindt. Dat de regeling van afdeling 7.17.2 BW op dit punt (zoals laatstelijk gewij-
zigd op 24 april 2003) afwijkt is op zijn plaats; aanknoping bij die regeling voor
het regres van sociale verzekeraars lijkt onwenselijk. Voor het regres op werkgevers
en collega's van de benadeelde gelden andere argumenten. Gepleit wordt voor
afschaffing van het werkgeversverweer (de beperking van het regres op werkge-
vers).

Het standpunt dat de benadeelde geen nadeel behoort te (kunnen) ondervinden
van het regres wordt ook ingenomen in paragraaf 9.3, met betrekking tot de kwestie
wiens vordering voor gaat, indien regresvordenng en de vordering van de benadeel-
de voor het resterende (onverzekerde) deel van de schade samenlopen en het te
verhalen bedrag ontoereikend is. Betoogd wordt dat dan de benadeelde voorrang
behoort te hebben. Niet alleen sluit dat beter aan bij de meest gangbare praktijk
van sociale verzekeraars en de regeling van afdeling 7.17.2 B W voor schadeverze-
keraars. Dat past bij de functie van het regres, en ligt ook wetssystematisch mcer
voor de hand: de directe aanleiding van het regres ligt bij het regime dat dubbele
vergoeding van de benadeelde moet tegengaan. Daarbij pastniet, dat zijn verhaals-
positie jegens de schadeveroorzaker uiteindelijk, door het systeem van voordeelstoe-
rekening en regres, slechter is dan de positie van slachtoffers met onverzekerde
schade. Omdat de voorrang van de benadeelde in de praktijk niet gegarandeerd
is wordt een wettelijke regeling op dit punt voorgesteld.
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Summary and conclusions

; / • - . • • : ' - . i . . . . . . •

1. Introduction

When a party is faced with high costs as a result of the wrongful conduct of another
person, various legal and social schemes provide responses aimed at covering loss
or injury suffered. Liability law may grant the wronged party, i.e. the injured party
or its surviving dependants, a right to compensation. In addition, First-party private
and social security insurers may provide compensation. Dutch liability law does
not permit that wronged parties that have collected First-party insurance payments,
also recover damages from the wrongdoer or that person's liability insurer. This
would turn the wronged party's plight into a bonanza. The money received from
First-party insurers compensates the wronged party for the damage sustained. This
extinguishes that party's right to claim damages from the wrongdoer. It goes wit-
hout saying that these First-party payments do not make the loss disappear; it
merely has been shifted to the injured party's insurers.
However convenient this transfer of loss may be to the wronged party, it fails
to definitively remedy the loss. This explains why Dutch insurance companies
have been given statutory rights of recovery against the wrongdoer for virtually
all compensation paid out by them to the wronged party. These statutory rights
of recovery are mainly the result of numerous legislative bills introduced by the
Ministry of Social Affairs and adopted by Parliament over the past ten years.
Until 1993, the prevailing view in the Netherlands was that recovery action brought
by social security insurers against Third-party insurers was not efficient, because
it constituted robbing Peter to pay Paul. The government has changed its policy,
however. As a result of having to shoulder heavy social burdens, it came to view
recovery as an instrument for recouping social security benefits from persons liable
under private law. Departing from the principle that 'he who causes damage, must
pay for it', the government now even offers small subsidies and bonuses to those
national health funds, private and public employers and other health insurers that
successfully recover First-party payments. The principle underlying the new policy
raises the question of the limits of civil liability. After all, making the wrongdoer
pay could potentially lend support to any extension of civil liability law: 'Have
you suffered economic loss or are you faced with high benefit or insurance
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pay-outs? The person who has caused the damage, must pay for it!' This cannot
be the idea, of course. So, where then do we draw the line with regard to this
new policy?

2. 77tesu £)wes//o/i

The study intends to research the way in which central government makes use
of statutory recovery rights for legal-political reasons. Although a few years ago,
abolition of statutory recovery rights seemed imminent, nowadays these righs
form part of a new policy line intended to promote that the costs of compensation
facing the social security funds, are ultimately borne by the wrongdoer himself.
Employers, health insurers and national health funds are even promised a financiil
incentive, if they pursue an active recovery policy. However, this departure fron
traditional policy raises a number of questions. To what extent is connecting to
civil liability law, premised on the principle that the wrongdoer must pay the
damage caused by him or her, irrespective of the proceeds of recovery, desirable
and permissible? Herein lies the central problem of this study:

' \Vhaf consequences does extension of recovery to First-party payments, as propaga-
ted by the government through the principle 'He who causes the damage, must
pay for it', have for the civil liability of the wrongdoer?"

The study is primarily concerned with positive law and consists mainly of an
examination of decided cases and literature research. Three basic principles have
been selected as the theoretical framework for a normative analysis. Firstly, extensi-
on of civil liability law to include parties seeking recovery requires dogmatic
underpinning; such recovery must mesh with the statutory framework of civil
liability law. Secondly, it must be convincing and consistent as to its purposes
(functionality) and, thirdly, these purposes must be guaranteed at the level of
execution (implementability).

2. Statutory' Framework

//mr f/ie .System Worfa

In Chapters 2, 3, and 4, the outlines of this statutory framework are sketched in
the light of the above principle. Statutory recovery regulations are based on the
premise that First-party payments, such as those paid out to injured parties or their
dependants by their own private and social security insurers and employers, releases
the wrongdoer from his or her obligations towards these parties. This is founded
on the view that the wronged party cannot be compensated for the same damage
more than once; there can only be single compensation for the damage sustained.
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If a person has received compensation on grounds other than civil liability law,
his or her right to compensation is extinguished. As a result, the wrongdoer would
escape unscathed, were it not for First-party recovery action brought against him
or her. This ensures that the burden of compensation will ultimately rest on the
wrongdoer. The legal framework, of which the recovery provisions form a part,
is, in effect, quite straightforward: what binds the wrongdoer and the party seeking
recovery is that they owe the same debt to the wronged party. In A/.v or Aer relation
with the wronged party, the wrongdoer is liable for damage already compensated
for by the party seeking recovery on the grounds of/Art/ /w(v '.v relation with the
wronged party. This is referred to as debt concurrence: First-party payments made
to the wronged party by the party seeking recovery at the same time release the
wrongdoer from his or her obligation towards the wronged party. Through recovery,
the wrongdoer ultimately bears the financial burden in all cases, although he or
she has been released from the obligation owed to the wronged party.

This chapter examines cases in which, as a result of First-party payments, the
principle that the wrongdoer must pay for the damage caused by him is frustrated.
It commences with an inventory of those First-party payments that release the
wrongdoer from his or her compensation obligation. On thebasisofthe inventory,
the rules effecting the release of the wrongdoer, are subdivided into three regimes:
the regime for First-party payments that avoid that the wronged party will have
to face the damage, such as continued wage payments in case of incapacity to
work. Secondly, First-party payments which are intended to compensate for damage
that does fall within the wronged party's estate (compensation, for instance private
insurance payments and social security benefits). Thirdly, there is the regime for
payments that have neither of the above effects, such as non-compensatory gifts,
which constitute benefit. The effect of the first two types of payments is generally
that the wrongdoer is discharged from his or her obligation to compensate the
wronged party for the corresponding part of the damage and, as a result, the wron-
ged party is no longer entitled to compensation (for that part) by the wrongdoer.
With regard to the third category of First-party payments, there is no such concur-
rence and recovery is not an option: non-compensatory payments received by the
wronged party from third parties cannot properly be regarded as an alternative
for compensation owed by the wrongdoer. The most important conclusion that
could be drawn from the inventory was that First-party payments only have a
discharging effect where they are m/e/i</erf to prevent or compensate precisely
that damage for which the wrongdoer is liable.

Claims for compensation of loss of support by dependants of a deceased, on the
grounds of Article 6:108, par. 1, Dutch Civil Code (BW), fall within a somewhat
stricter concurrence regime. The Netherlands Supreme Court has held that all
First-party payments received by dependants will diminish their claim. The differen-
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ce with injury cases is that all First-party payments release the wrongdoer, in
principle, and therefore also payments which, according to their nature or purpose,
in actual fact do not redress loss of support. First-party payments under a mortga-
ge-related life insurance for the benefit of surviving dependants are deducted from
the total claim, irrespective of whether housing costs are claimed. This does not
correspond with the principle that, in order for First-party payments to have full
releasing effect, they must be concurrent and match the compensation obligation
of the wrongdoer. At issue here is the question as to whether in the event of death
First-party payments are intended to defray housing costs as such, or compensate
for loss of support. In the author's view, the purpose of the First-party payment
ought to determine the answer to this question, as in physical injury. Only those
First-party payments that can be characterised as (part) compensation for costs
of living, such as payments on the grounds of an ordinary or mortgage-related
life insurance, the Surviving Dependants Act (iVa6es7aa/j<fertwe/), maintenance
provided by a new partner and so on, will exclusively have to be set off with
claimed costs of living. Conceivably, the Netherlands Supreme Court may take
this approach in the future. It does seem to take on board the criticism regarding
the difference with physical injury. • . • :

'/Vie /te/a//0n Ae/wee« fl?wt?/// Do/wcf/on am/ Recovery *

The second part of this chapter is dedicated to more practical matters. Recovery
actions are often brought within a different relation from the one in which the
recovery has its cause. The body which must (exclusively) decide whether or not
the wrongdoer is discharged of his or her obligation owed to the wronged party,
is, in principle, another than the body that assesses the merits of the recovery
action. A range of factors, such as developments with regard to the injured party's
health, the way in which proceedings are conducted, and lack of information on
the part of the parties involved, make it very likely that the outcome of the two
proceedings will be dissimilar. This may result in smaller or larger sums being
deducted for any benefit enjoyed by the wronged party and in the wrongdoer
ultimately having to pay too much or too little compared to the total amount of
damages. The most important conclusion here is that itemisation of damage is
really indispensable to achieve a fair outcome in recovery proceedings. This not
only reduces the risk of dual payment in the event of independent recovery rights,
it also keeps things simpler, leaving aside the requirement to assess the congruence
between First-party payments and the head of compensation in question. First-party
payments can only be set off, where these match the damage for which wrongdoer
is liable, according to their nature and in relation to the period in which the damage
was suffered. The First-party payment is then exclusively deducted from the amount
of the specific head of compensation entered. If the wrongdoer is obliged to pay
compensation for loss of income in the second and third year of illness, the relevant
disability benefit payments is deducted from this debt and from this debt alone.
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Finally, the Netherlands Supreme Court has left some room for reducing a claim
submitted by a wronged party, by taking off First-party insurance payments even
where the wronged party does not receive these payments in the end through his
or her own fault. The author does not see any convincing grounds for denying
the wronged party his or her claim for damages against the wrongdoer. The defen-
ce, open to the wrongdoer in actions brought by the wronged party, that the wron-
ged party missed out on social insurance benefits as a result of his or her own
carelessness or malicious intent, ought not be accepted in recovery proceedings.
Where it is still uncertain whether any advantage will be enjoyed by the wronged
party, the author suggests that the First-part insurer seeking recovery submit to
the court a (provisional) administrative decision by which such social security
benefit was granted, or, if that is not yet possible under the circumstances, to award
the claim for recovery conditionally, by analogy with Article 6:105 BW.

4:/Ae L/m/7.s c^/Ae S/a/w/OAy Fraweuorit > .. .',.;•

In Chapter 4, the author examines the set of legal rules that ensure that the wrong-
doer is confronted with the total extent of the damage caused by him or her. First,
the regulations governing recovery of First-party payments are discussed, in relation
to each head of compensation. In part as a result of recent amendments to social
security law, there is much confusion in these special areas. The author attempts
to provide clarity on these points: the reader is referred here to the dissertation
itself. In addition to this, under current law some parties providing payments of
a releasing nature are not (yet) entitled to recovery. From the principle put forward
by the government in relation to recovery of First-party payments, or in any case
from the way in which it is construed, broadening the right of recovery so as to
include these parties follows logically, apart from the consequences for the volume
of damages. The author discusses the desirability of a right of recovery in relation
to municipal benefits and allowances under 4he Disability Allowances Act (We/
voorz/e«/>jge/i geAa/j<//'ca/?/ew): payments tied to (wage) compensation rules;
non-mandatory continued payment of wages by the employer; and supplementary
benefits under the Allowances Act (TbeY/age/iwt?/). In the area of death-related
loss, there are no rights of recovery for life insurers, pension funds and employers.
Academics and practitioners alike call for a more transparent and more consistent
and uniform set of mutual recovery rules. Unlike the mutual recovery rights of
co-debtors, there is as yet no general theoretical framework for the recovery rights
discussed here: what are their characteristics, how are they organised systemically
and how do they relate to other rights (of recovery)? These points are discussed
in the second part of this chapter. The most important conclusion is that, together,
the recovery rights discussed here are a category in their own nght, separate from
recovery or other actions under civil liability law. According to the author, a prer-
equisite for the exercise of these rights is the um/a/era/civil liability of the wrong-
doer. They may be defined as a statutory obligation owed by the person liable
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(the wrongdoer) to reimburse all those who have footed the bill of the damage
other than on the grounds of their own liability. The author advocates the introduc-
tion of a single uniform and general law of recovery, of which this aspect should
be a part.

3. The Purposes of Recovery

5: //ütor/ca/

The principle that the wrongdoer must pay for the damage he or she has caused
is the key argument supporting the framework outlined here. However, it offers
few concrete indications for possiblequestionsof interpretation. It fails to address,
for instance, such questions as the limits of recovery action taken against employers
or family members of the injured person and the problem of priority if the recovery
claim concurs with the claim brought by the wronged party. In order to involve
the legal-political aims of recovery actions in providing an answer to such questi-
ons, the role of the principle must be further investigated. Attention is therefore
paid in Chapter 5 to the historical origins of recovery rights. First, the background
and development of the statutory recovery rights under discussion are outlined,
from the old Accidents Act (O«geva//e/jwfctf) to more recent developments, such
as the earlier referred to set of incentives introduced by the government in the
recent past. A pivotal role is allocated here to the debate on the social significance
under private law. Departing from the principle that he who causes damage, mustof
recovery rights for social security insurers. The 'Peter-Paul' argument put forward
by Bloembergen against a right of recovery for national insurers has weighed in
heavily. In his view, the result of such entitlement will be that certain groups of
insured pay premiums and subsequently their respective insurers seek recovery
from each other, incurring high administration costs in the process. In consequence,
the group benefiting from lower social security premiums would in large part
coincide with the group carrying the burden through higher statutory liability
premiums.

That such an effect will occur as a result of mutual recovery action taken by social
security insurers seems convincing to a degree. From this it does not follow, howe-
ver, that such recovery rights must be abolished. According to the author, the
importance of the "Peter-Paul" argument is that it pinpoints the debate on the questi-
on of whether it makes sense to have insurers incur costs for transactions that
cancel each other out. The government has taken the view that the 'Peter-Paul'
argument overlooks the allocating role of recovery: it serves to render the costs
of the damage-causing act more visible. In addition to this, the government asserts
that it values the aspect that revenues derived from recovery contribute toward
its policy of easing the tax and premium burden. This reasoning does not convince
the author. Although recovery may have advantageous budgetary consequences,
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such advantages are only relevant to the Ministry of Social Affairs; the money,
after all, has to come from somewhere. Furthermore, the government points at
the importance of making visible the total extent of the damage caused by the
wrongdoer (allocation). However, this is insufficiently supported by argument.
What is more, it does not become clear why exposing the costs of damage-causing
conduct is limited to making visible the costsof damage-causing w/wig/ü/conduct
under civil liability law.

CAap/er 6: OZwerv/ng Fa/r/iess /'« /?ea//oca///ig Law

Chapter 6 deals with the purpose of recovery in the case of private and social
security insurers. The principle that 'he who causes damage, must pay for it' is
viewed from various angles. Recovery claims do not, either directly or indirectly
through premium reduction, have an impact on the interests of the individual
wronged party. However, reallocation of damage is also based on fairness. As
regards the question as to who should bear the loss, the rules governing First-party
recovery primarily aim at promoting fair assessment of the interests of the parties
involved. They reflect a collective perception of what is fair, regardless of the
quality of the parties invoking the rules.
A more common approach, however, is to examine the function or purpose of
subrogatory and recovery actions from the perspective of wealth maximisation
through a law-and-economic analysis of liability law. This approach seems to
highlight the relevance of recovery for prevention: the level of care to be observed
by a (potential) wrongdoer can only be maintained optimally, if that person is
confronted with the overall costs accountable to him or her. An often-heard objecti-
on is that the costs of administering recovery actions arc too high, but this can
be called into question for a number of cases now. Recovery by private and social
security insurers is mainly sought from Third-party insurers. In these cases, recove-
ry has added value, in principle, in the sense that the potential wrongdoer's
Third-party insurer is confronted with the overall costs of the wrongdoer's conduct,
thus forming an incentive for the insurer to take measures which will reflect the
costs of recovery in the premium, for instance, by charging risk-related premiums
or premium adjustment. It is doubtful, however, whether these measures will suffice
from an economic perspective. It is also possible that lump-sum collective settle-
ments agreed between insurers negatively affect Third-party insurer's individual
premium response. There is the danger that no or less accurate accounts are kept.
Whereas prevention could clearly be an attractive effect of the establishment of
liability through subrogatory or recovery actions, the author hesitates to view
prevention as the key factor in broadening or, as the case may be, restricting liabili-
ty. It is one thing to find an attractive effect, but another to promote such effect
as the true goal of liability rules. Subrogatory and recovery rights should not be
granted to First-party insurers for the sake of prevention alone. The added value
of the law-and-economics approach is, however, that it provides an insight into
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the positive and negative side effects of recovery on prevention. The more intrinsic
function of recovery is found elsewhere, according to the author. Within the rele-
vant statutory framework, civil liability law is a system of loss allocation on the
basis of fairness. This satisfies a collective need for ensuring that the actual events
and the violation of the applicable concrete norms of conduct will have an effect
in law. Recovery puts a price tag on wrongful conduct; it is the response of the
legal order to such conduct, thus contributing to a result that better satisfies our
sense of justice, although not primarily at the familiar level of the individual dama-
ge claim.

4. The Liability Regime governing Recovery

7: Mwras o / Civ/7 Z./aA///7y

Recovery is intended to reallocate losses on the basis of a collective sense of
fairness in attributing liability. Viewed from this perspective, the principle that
the person who causes damage, must pay for it, can be appreciated. However,
in the event of recovery the principle is frustrated by the civil liability regime
on a number of points. Chapter 7 is about the extent to which parties seeking
recovery may invoke rules of civil liability law and the relevant legal constructions:
subrogation or independent recovery, limited by the extent of the wronged party's
claim (maximum damages). The connection to the nature and extent of liability,
as determined by the maximum damages rule, may cause problems in the event
of either subrogation or independent recovery. The bottlenecks in establishing
civil liability and determining its extent are discussed here. In the stage in which
civil liability for wrongful conduct is determined, not all grounds for civil liability
may be invoked by those seeking recovery. The Temporary Recovery Rights Regu-
lation (77/</e/J/'Ae /?ege/mg KerAaaJirar/jtert) seems outdated and the author advoca-
tes that it be abolished. However, caution must be taken here in picking the argu-
ments for such abolition: that this is to result in inequality under the law is not
a valid argument, in the author's view. An overriding objection is that abolition
is at odds with the principle that the person who causes the damage, must pay
for it. The significance attached to this objection depends, however, on the aim
or function ascribed to the principle. The same norms should apply for determining
the extent of the liability in the case of recovery as apply in actions brought by
the wronged party against the wrongdoer (Chapter 6.1.10 BW). However, different
rules do apply to recovery actions. In the case of recovery, special regimes govern
contributory negligence, benefit deduction, mitigation, and damages for mental
distress.
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Without exception, the premise is that the person who has caused the damage must
not be brought in a more (dis)advantageous position as a result of recovery as
he would have been placed in vis-ä-vis the wronged party itself. In Chapter 8,
the author explains how the special legal character of the right of recovery and
the potential plurality of creditors are putting this premise under pressure. If the
parties seeking recovery were to enjoy the same rights and powers as the wronged
party, the wrongdoer would certainly be put in a more disadvantageous position
in the event of recovery.
The author discusses the gross/net issue in detail. The judgments rendered by the
Netherlands Supreme Court in the matter seem rather rigid. This holds true in
particular for cases of temporary incapacity to work, in that courts tend to award
claims on a net basis. A more flexible regime with respect to capping the amount
of damages to be awarded were to be preferred. The position of private employers
and the State as employer, also in view of the changing status of public servants
in social security law, is met with criticism.
There is confusion over the prescription regime governing recovery. The author
proposes a general regime for all recovery regulations, which would remove the
one remaining objection against the decision by the Supreme Court. Other points
of discussion are the regime for compensation of out-of-court costs incurred by
parties seeking recovery; contributory negligence on the part of parties seeking
recovery; and the factoring in of financial advantage enjoyed by the party seeking
recovery. The reader is referred here to the relevant sections of the dissertation.

CAap/er 9: £xerc/.ye o//Ae Ä/'gA/ o//tecovery

Chapter 9 discusses a number of special issues that have raised questions in the
light of the above. First, there is the actual exercise of the right of recovery. Reco-
very action must be efficient, without overlooking, however, the purposes for which
recovery is intended. In order to reduce the administrative costs of bringing recove-
ry claims incurred by First-party insurers, the applicable rules have been standar-
dised and simplified. Recovery is now sought on the basis of agreements between
social security insurers and Thirst-party insurers. A fine example is provided by
the Recovery Law Agreement 2001 (Conve/ia«/ KerAaa/sraTi/) and the less recent
TIC A agreement on recovery of social security benefits. Important arrangements
have been made under these Agreements: claims for recovery will be settled out
of court and tricky technical problems such as the gross/net issue have been resol-
ved. The ordinary civil liability defences do apply here, in relation to, for instance,
culpability, contributory negligence and prescription. The NORA arrangement
also works well. The author is more critical about the tendency to settle claims
through annual lump-sum deals. This is a recent development, which is backed
by the government. In the author's view, the aim of submitting recovery claims
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is more than enforcement of civil liability rules as such. It also requires concrete
application of norms of conduct and the parties' awareness of these norms.
A second point that requires attention in relation to the exercise of the right of
recovery is the availability of alternative civil liability actions beyond the limits
of statutory recovery regulations, such as separate actions in tort. The author does
not object to these, in principle, although such actions may be without their pro-
blems.
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