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__ L.:_;2~ 

EEN ENKELE OPMERKING VOORAF 

In dit preadvies wordt summier het recht in Nederland beschreven met 
betrekking tot de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (hoofdstuk I) en 
de verzekering daarvan (hoofdstuk II). Tot slot wordt aandacht besteed 
aan de plannen in Nederland voor een nieuwe regeling van de verkeers
aansprakelijkheid en de verzekering van het verkeersrisico (hoofdstuk 
III). Dit preadvies valt wat Ianger uit dan dat van de Belgische preadvi
seurs. De oorzaken daarvan zijn dat op het terrein van de (verkeers)aan
sprakelijkheid in Nederland bepalingen spelen, die in Belgie niet bekend 
zijn ( artt. 1406 en 1407 B. W. ; art. 31 W. V. W.) ; dat telkens gelet moet 
worden op de regeling .in het nieuw B. W. ; dat een wijziging van de 
W.A.M. in voorbereiding is en dat ten slotte kort geleden het eerste deel 
van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid is verschenen. 

Bij het opzoeken en controleren van allerlei gegevens verleende de heer 
D.E. Bunschoten, kandidaat-assistent bij de Universiteit van Amsterdam, 
voortreffelijk hulp. 

HOOFDSTUKl 

HUIDIG AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT MOTORRIJTUIGEN 

1. Inleiding 

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motor
rijtuig kan voortvloeien uit de wet, uit overeenkomst of zowel uit de wet 
als uit overeenkomst (1). De aansprakelijkheid uit de wet, hierna aan te 
duiden als wettelijke aansprakelijkheid, speelt bij verkeersschaden de 
belangrijkste rol (2). Vartwege de eigen aspecten en enkele aparte wetsbe
palingen heeft het zin de wettelijke aansprakelijkheid voor schade bij dood 

(1) Men kan tenninologisch onderscheid maken tussen schade veroorzaakt met een bepaalde zaak en 
schade veroorzaakt door een bepaalde zaak. Wil men dat doen dan kan men met het voorzetsel ,met" 
aangeven dat de zaak gefungeerd heeft als instrument, waarmee iemand de schade heeft toegebracht. 
Met het voorzetsel , ,door'' kan men aangeven dat een gebrek of eigenschap van de zaak tot schade 
heeft geleid. Ook in het laatste geval zal er echter van een menselijke gedraging met betrekking tot de 
zaak sprake moeten zijn, wil er aansprakelijkheid voor de schade kunnen bestaan. Ik maak in de tekst 
geen verschil tussen ,met" en ,door", een motorrijtuig veroorzaakte schade. 
(2) Zoals bijvoorbeeld uit de volle naam van de W.A.M. blijkt- Wet betreffende verplichte 
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen - wordt de term , , wettelijke 
aansprakelijkheid'' ook wel gebruikt om zowel de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid als die 
uit overeenkomst aan te duiden. 
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en letsel (personenschade)te onderscheiden van die voor schade, welke 
voortvloeit uit beschadiging of verlies van een zaak (zaakschade). 
Zaakschade kan de waardevermindering of het volledig verloren gaan van 
de zaak zelf betreffen (de eigenlijke zaakschade) maar ook de verdere 
schade die uit de beschadiging of het verlies van de -zaak voortv loeit. In de 
verzekeringswereld wordt die laatste schade vaak aangeduid als bedrijfs
schade, ongeacht de vraag of het gaat om schade welke in een bedrijf 
wordt geleden (3). Ik gebruik de term zaakschade verder in ruime zin. 
In dit hoofdstuk zal de aandacht vooral uitgaan naar de wettelijke aanspra
kelijkheid voor.personenschade in het verkeer. Daarnaast komen de aan
sprakelijkheid voor personenschade uit vervoersovereenkomst en de wet
telijke aansprakelijkheid voor zaakschade in het verkeer aan de orde. 
Buiten beschouwing blijft de aansprakelijkheid voor schade aan goederen 
uit vervoersovereenkomst. De aansprakelijkheid van de fabrikant of le
verancier van een motorrijtuig of van een reparateur blijft eveneens buiten 
bespreking. 

Literatuur -

Vermeld zij hier alleen enige recente literatuur, die zich in het bijzonder 
richt op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor verkeersschade: 
- HoEKEMA A., Schadeplichtigheid in het verkeer, Tjeenk Willink, 
Zwolle, 1970. (De Wegenverkeerswet is na 1970 op een enkel_.,.punt 
gewijzigd.) ' 
- Onrechtmatige Daad, losbladigeuitgaveonderredactievanH. DRioN, 
Kluwer, Deventer, hoofdstuk V, bewerkt door B. VAN MARWIJK KooY, 
Onrechtmatige daad in verkeer; 
- Schaderegeling Motorrijtuigen, losbladige uitgave onder redactie van . 
J.J. vAN DER WANSEM, Samson, Alphen aan den Rijn. 

2. Personenschade 

a. WETIELIJKE AANSPRAKELprrnEio 

a.1. Aansprakelijkheid uit de artikelen 1401 e.v. B.W., artikel 31 
W. V. W. en artikel 8 W.A.P.; medeschuld 

' Artikelen 1401, 1402, 1403 en 1404 B.W. 

Wil sprake zijn van aansprakelijkheid uit de artikelen 1401 e. v. B. W. dan 
moet de benadeelde persoon schade hebben. geleden ten gevolge van 

(3) Zie over de terrninologie H.A. BONGERS, Algemene wettelijke aansprakelijkheidsv~rzekering, De 
Bussy, Amsterdam, 1964,_ biz. 85 e.v. 
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onrechtmatig gedrag van ~en al(der tegenover hem, waarvoor deze ander 
schuld treft ( 4). Onrechtmatig is in beginsel de gedraging die inbreuk 
maakt op eens anders recht of in strijd is met een wettelijke plicht of met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer be
taamt. Zie artikel 6. 3. 1.1 lid 2 N. B. W. W ettelijke regels, waaraan de 
verkeersdeelnemer zich heeft te houden, vindt men vooral in de Wegen
verkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (5). 
Het jeugdig kind dat geen besef heeft van de overtreden norm of, voor 
zover het dat wel heeft, zich niet daarnaar kan gedragen, heeft geen schuld 
ter zake van de begane onrechtmatige daad. Zie H.R., 9-12-1966, N.J., 
1967, 69 (G.J.S.). Op soortgelijke wijze kan bij een geestelijk gestoorde 
schuld ontbreken. Zie H.R., 9-12-1960, N.J.,. 1963,1 (D.J.V.). Artikel 
6.3.1.2aN.B.W. onthefthetkind tot 14 jaar van iedere aansprakelijkheid 
wegens onrechtmatige daad. Geestelijke stoornis is ingevolge artikel 
6.3.1.2b N.B.W. echter geen beletsel om de dader een onrechtmatige 
daad toe te rekenen. Hof Amsterdam, 27-5-1977, N.J., 1978, 9 loopt 
hierop vooruit. ' 

Ouders en voogden zijn aansp_rakelijk voor schade, veroorzaakt door 
onrechtmatig gedrag van hun minderjarige, bij hen inwonende kinderen, 
tenzij zij de onrechtmatige daad van het kind niet hebben kunnen beletten 
(art. 1403leden 2 en 5). Zie hierover H.R., 26-11-1948,N.J., 1949, 149 
(Ph.A.N.H.). Een soortgelijk schuldvermoeden geldt ten aanzien van de _ 
onderwijzers en werkmeesters bij schade veroorzaakt door onrechtmatig 
gedrag van de onder hun toezicht staande leerlingen en gezellen (art. 1403 
leden 4 en 5). In het N.B.W. verdwijnt deze regeling. Op hen die de 
ouderlijke macht of voogdij uitoefenen, wordt daar een risico-aansprake
lijkheid gelegd voor schade door onrechtmatig gedrag van hun kinderen 
beneden 14 jaar. Alleen 'ter zake van onrechtmatig gedrag van kinderen 
van 14 en 15 jaar blijft een schuldvermoeden ten nadele van hen van 
kracht. Zie artikel 6. 3 . 2 .1. 
Wanneer ietnand als ondergeschikte voor een ander werkzaam is -
meestal zal dan sprake zijn van een dienstbetrekking- en in het kader van 
zijn werkzaarnheden een onrechtniatige daad pleegt, is ingevolge artikel 
1403 lid 3 B.W. zijn opdrachtgever naast hem' aansprakelijk. Qf de 
opdrachtgever daarbij schuld t:J::..eft doet niet ter zake (6). Er zijn e'illi.ele 
uitspraken, waarin de rechter de vereiste ondergeschiktheid aannam in het 

(4) AssER-RUTIEN-III, biz. 47 e.v.; biz. 113 e.v. 
(5) Zie daarover Schaderegeling Motorrijtuigen,, dee! 6. 
(6) ASSER-RUTTEN-III, biz. 131 e.v.; HOFMANN-DRION biz. 252 e.v. Zie Voor de iets meer ge
nuanceerde regeling in bet N.B.W. artikel 6.3.2.2.; zie voorts art. 6.3.2.3. 
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geval dat de eigenaar van een auto een ander de auto liet besturen (7). De 
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ondergeschikte beslist over de 
vraag of en in hoeverre de een op de ander of omgekeerd regres kan . 
nemen (8). 

Artikel 1403 lid 1 bepaalt dat men ook aansprakelijk is voor de schade 
welke veroorzaakt is door zaken welke men onder zijn opzicht heeft. In het 
algemeen kennen de literatuur en de jurisprudentie aan deze bepaling 
echter geen zelfstandige betekenis toe (9). Zij is dan ook niet van bijzon
dere betekenis voor door motorrijtuigen veroorzaakte schaden. Zij schept 
ter zake van deze schaden geen risico-aansprakelijkheid en roept evenmin 
een schuldvermoeden in het leven ten laste van degene, die het motor
rijtuig onder zijn toezicht heeft. 
De rechtspraak werkt bij schade, veroorzaakt door zaken die men onder 
zijn toezicht heeft, eventueel w~l met feitelijke schuldvermoedens (10). 
Door soms spoedig schuld aan ~e nemen bij schaden die een gevolg zijn 
van het gebruik van zaken, die een gevaar voor anderen opleveren, 
benadert zij dan in feite de risico-aansprakelijkheid (11). In het N.B.W. 
zijn een aantal aparte bepalingen omtrent de aansprakelijkheid voor zaken 
opgenomen. Zie de artikelen 6. 3. 2.5 tim 6.3:2 .12._De. aansprakdijkheid 
voor motorrijtuigen, welke aanvankelijk ook in boek 6 was geregeld, zal 
haar regeling waarschijnlijk in boek 8 N.B.W. vinden. Zie ook hiema 
hoofdstuk III. 
Wat de aansprakelijkheid voor dieren betreft verwijs ik naar artikel1404; 
H.R., 31-5-1963, N.J., ~966, 338; V.R., 1964, 5 (R.) en artikel6.3.2.8 
e.v. N.B.W. 

W at de eis van causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en de 
schade betreft heeft de Hoge Raad zich gedistantieerd van de leer van de 
adequate veroorzaking en steeds duidelijker gekozen voor een benadering 
die thans ook in artikel6.1.9.4 N.B.W. is neergelegd. ,Voorvergoeding 
komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat mryt de 
gebeurtenis waarop de aanspra.felijkheid van de schuldenaar berust, dat 
zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, 
als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend''. Aldus dit 

(7) O.D. IV, nr. 141. 
(8) H.R., 26-6-1959, N.J., 1959, 551 (L.E.H.R.); V.R., 1959, 56 (P.). Zie voorts O.D. IV, nrs. 
172, 173 en vgl. artikei 6.3.2.2iid 3. 
(9) ASSER-RUTIEN-Ill, biz. 138 e.v.; HOFMANN-DRION, biz. 24i e.v.; D .. KN!JF, Gebrekkige zaken, 
Kiuwer, 1973, biz. 32 e.v.; O.D. IV, nrs. 3, 4 en 5. 
(10) Zie O.D. IV, nr. 6. 
(11) Zie O.D. IV, nrs. 7 tim 19; en wat motorrijtuigen betreft ook O.D. V, nr. 110. 

1018 



artikel. Bij hantering van dit meer ,open" criterium kan het gevaar dat 
een bepaalde zaak oplevert in sterkere mate bepalend zijn voor het 
antwoord op de vraag of en in hoeverre de schade als gevolg van een 
voorval met die zaak moet worden beschouwd, dan bij het hanteren van 
het adequatie-criterium. Het zijn ook vooral verkeersongelukken met 
motorrijtuigen- waaronder ook voertuigen met extra gevaar opleverende 
lading- geweest, die tot de uitspraken van de Hoge Raad hebben geleid, 
waarin van de nieuwe benaderingswijze bleek. Zie H.R., 20-3-1970, 
N.J., 1970, 251 (G.J.S.); V.R., 1970, 128; H.R., 9-6-1972,N.J., 1972, 
360 (G.J.S.); V.R., 1973, 5 (v.d.H.); A.A., 1972, blz. 566 (P.A.S.); 
H.R., 21-3-1975,N.J., 1975, 372 (G.J.S.); V.R., 1975, 85 (Bru.) ;A.A., 
1976, blz. 54 (G.); H.R., 9-12-1975, N.J., 1976, 280 (G.J.S.); V.R., 
1976,53 (Bru.). Zie voorts H.R., 1-7-1977,N.J., 1978,84 (G.J.S.), dat 
geen verkeersongeluk betrof (12). 

Artikel 31 Wegenverkeerswet (W. V. W.) 

Artikel 31 W. V. W. houdt een aparte regeling in met betrekking tot met 
een motorrijtuig veroorzaakte schade. Deze regeling geldt- naast die van 
de artikelen 1401 e.v. - voor gevallen waarin door botsing, aan- of
overrijding met een op een weg rijdend motorrijtuig schade wordt toege
bracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of goederen (lid 
1). Zij geldt echter niet ten aanzien van schade toegebracht aan loslopende 
dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en goede
ren, welke daarmee worden vervoerd (lid 7). In feite is de regeling vooral 
van belang bij aanrijdingen van motorrijtuigen met voetgangers en fiet
sers. Het be grip motorrijtuig is in artikel 1 lid 1 W. V. W. omschreven en 
om vat ook de bromfiets. 
Ingevolge artikel 31 lid 1 is de eigenaar of, indien er een houder is, de 
houder verplicht de met het motorri jtuig veroorzaakte schade te vergoeden 
tenzij aannemelijk is dat de bot~ing, aan- of overrijding is te wijten aan 
overmacht. Blijkens artikel 1 lid 1 wordt als houder aangemerkt d~gene 
die het motorrijtuig anders dap als eigenaar of bezitter tot duurzaam 
gebruik onder zich heeft waarbij de huurkoper, de gene die het motorrijtuig 

( 12) Dit laatste arrest betrof een door een dragline beschadigde aardgasleiding, waardoor een naburig 
bedrijf schade leed. De Hoge Raad zegt hier dat voor de vraag van causaal verband tussen schade en 
fout , , weliswaar van belang kan zijn of de schade het redelijkerwijze te verwachten gevolg was van de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, maar het onderdeel terecht er van uitgaat dat mede 
moet worden gelet op andere omstandigheden van het geval". De annotator in deN .J. , G .J. Scholten, 
acht het nu toch wei volstrekt zeker dat d~ Hoge Raad niet meer met het adequatiecriterium werkt. Wei 
kan de voorzienbaarheid in vee! gevallen van belang zijn. Tegen de conclusie dat de Hoge Raad niet 
meer methet adequatiecriterium werkt, keert zich H.J. VAN ErKEMAHOMMESinN.J.B., 1978, biz. 269 
e. v., met onderschrift van Scholten. Zie de kritiek op Hommes' betoog van E.P. A. KEYZER en J. SPIER 
in N.J.B., 1978, biz. 382. 
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tot zekerheid heeft overgedragen en de vruchtgebruiker apart worden 
vermeld. Is de eigenaar van een motorrijtuig niet tevens bezitter dan neemt 
blijkens artikelllid 2 de bezitter de plaats van de eigenaar in. Men denke 
in dit verband aan de bezitter van een gestolen motorrijtuig, die niet de 
bescherming van artikel 2014 B.W. geniet. Ingevolge artikel 31 lid 2 
wordt bij motorrijtuigen, waarvoor een kenteken is opgegeven, behou
dens tegenbewijs, degene aan wie het kenteken is opgegeven, vermoed 
eigenaar of houder van ~et motorrijtuig te zijn. 
Artikel311id 1 schept een schuldvermoeden ten gunste van de benadeelde 
met dien verstande dat de eigenaar of houder om het vermoeden te 
ontzenuwen geen overmacht behoeft te bewijzen, doch slechts aanneme
lijk moet maken. De rechter heeft bij de waardering van de hem bekende 
gegevens grotere vrijheid dan naar de gewone regels van het bewijsrecht 
toelaatbaar is. Zo kan hij uitslu~tend op grond van de verklaring van een 
getuige overmacht aannemelijk achten. Zie H.R., 18-6-1971, N.J., J.971, 
354; V.R., 1971, 129 (H.). 

Van overmacht is sprake indien aan de bestuurder geen verwijt van zijn 
rijgedrag kan worden gemaakt. Zie bijv. H.R., 11-2-1977, N.J., 1977, 
511; V.R., 1978, 36, dat een geval betrofwaarin een nie~ te hard rijdende 
auto door plotseling optredende gladheid van de weg raakte en een 
voetganger verwondde. De Hoge Raad oordeelde het niet onbegrijpelijk 
dat het Hof hier overmacht had aangenomen. In een geval waarin een 
fietsendejongen van negen jaar begon te slingeren en tegen een vracht
wagenkombinatie aanreed toen deze hem op kol}e afstand passeerde, 
sprak de Hoge Raad uit dat fouten van andere weggebruikers - waaron
der begrepen het slachtoffer zelf- alleen overmacht kunnen opleveren 
, ,indien zij voor de bestuurder van het motorrijtuig waarmee de aanrijding 
is veroorzaakt, zo onwaarschijnlijk waren, dat deze bij het bepalen van 
zijn verkeersgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening 
behoefde te houden". Aldus H,R., 26-3-1971,N.J., 1971, 262 (G.J.S.); 
V.R., 1971, 128 (H.) Uit het arrest H.R., 23-12-1977, V.R., 1978, 37, 
blijkt overigens dater zich ook situaties kunnen voordoen, waarin de fout 
van het slachtoffer op zich zelf niet zo onwaarschijnlijk is, maar de 
omstandigheden van het geval meebrengen, dat de bestuurder geen ver
wijt treft dat hij met de mogelijkheid van een zodanige fout geen rekening 
heeft gehouden (13). 

In een uitspraak van 16-4-1942, N.J., 1942, 394 heeft de'Hoge Raad ten_ 
aanzien van artike125 Motor- en Rijwielwet, welk artikel de voorloper van 
artike131 W.V.W. was, overwogen: ,dat, gezien de oinstandigheid, dat 

(13) Zie verder voor rechtspraak over het begrip overmacht O.D. V, nr. 198. 
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art. 25 berust op de overweging, dat het gevaar, dat het verkeer met 
motorrijtuigen op den openbaren weg voor anderen ,oplevert, een aanspra
kelijkheid rechtvaardigt verdergaande dan die van het gemeene recht, 
aannemelijk is, dat onder overmacht in den zin van art. 25, eerste lid, niet 
is begrepen hetgeen op het voetspoor van artikel 536 K. schuld van het 
motorrijtuig zou kunnen worden genoemd''. Om die reden acht de Hoge 
Raad aansprakelijkheid van de eigenaar aanwezig indien de oorzaak van 
de aanrijding gelegen is in een,gebrek van het motorrijtuig, waaraan niet 
afdoet of daarvan noch aan de eigenaar noch aan de bestuurder een verwijt 
valt te maken (14). Betwist is of ook het plotseling en niet voorzienbaar 
onwel worden van de bestuurder geen overmacht kan opleveren (15). 

Nog op een andere wijze legt artikel 31 risico-aansprakelijkheid op de 
eigenaar of houder van het motorrijtuig (lid 1 slot en lid 3). Krach tens het 
bepaalde in lid 3 is de eigenaar of houper aansprakelijk voor de gedragin
gen van de gene, door wie hij het rijtuig doet of laat rijden: Deze aanspra-, 
kelijkheid is vergelijkbaar met die vaQ de werkgever uit artikel1403lid 3 
B.W. lndien aannemelijk is, dat aan degene, die men doet oflaat rijden, 
geen verwijt kan worden gemaakt van zijn gedragingen met betrekking tot 
het motorrijtuig, treedt geen aansprakelijkheid v~.de eigenaar of houder 
in. Zie H.R., 17-2-1956, N.J., 1956, 148 (L.E.H.R.); V.R., 1956, 34 
(P.). 

Over de vraag wanneer sprake is van doen of laten rijden bestaat veel 
jurisprudentie (16). De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat van laten rijden 
sprake is in het geval van uitdrukkelijk of stilzwijgend gegeven toestem
ming en in het geval de eigenaar ( ofhouder) aan een ander door zorgeloos
heid de gelegenheid tot het rijden heeft gegeven. Aldus o.m. H.R., 
23-6-1972, N.J., 1973, 27 (A.R.B.). 

Artikel 8 Wet Autovervoer Personen (W.A.P.) 

Artikel8lid 1 W.A.P. bepaalt:, De onpememer van een autobusdienst, 
van groepsvervoer, van toerwagenritten, van ongeregeldyervoer of van 
vervoer met taxi's is verantwoordelijk voor de schade, bij het vervoer door 
de vervoerde personen geleden, ten Ware de schade buiten zijn schuld of 
die van zijn person eel is ontstaan''. Evenals-artikel1 Spoorwegwet legt dit 
artikel een aansprakelijkheid uit de wet op aan de vervoerder en schept het 

(14) Zie daarentegen voor een niet door artikel 31 W.V.W. beheerst geval H.R., 7-4-1967, N.J., 
1967, 282; V.R., 1967, 109. 
(15) AssER-RUTI'EN-III, biz. 160; HOFMANN-DRioN; blz. 247, noot 1; O.D. V, nr. 197. 
(16) Zie O.D. V, nr. 199, waar ookjurisprudentfe wordt venneld over de aard van de gedragingen 
van degene, die de eigenaar doet of laat rijden, waarvoor hij aansprakelijk is. 
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een schuldvermoeden ten gunste van de vervoerde personen (17). Een 
vordering op grand van dit artikel plaatst dientengevolge de passagier 
bewijsrechtelijk in eenzelfde gunstige positie als wanneer hij krachtens de 
vervoersovereenkomst ageert. Zie hierna onder 2.b. 

Medeschuld 

Bij verkeersongevallen zal vaak sprake zijn van fouten van meerdere 
personen. Hebben meerdere personen hetzij ieder afzonderlijk hetzij ge
zamenlijk jegens een ander onrechtmatig gehandeld, dan kan de bena
deelde ieder van hen voor het geheel aanspreken. Zie H.R., 4-11-1955, 
N.J., 1956, 1 (L.E.H.R.); V.R., 1956, 3 (P.). Dat geldt ook in geval van 
aansprakelijkheid krachtens artikel 31 WVW, al is dat naar de letter van de 
tekst van artikel31 lid 6 niet met die'bepaling in overeen'stemming. Zie 
H.R., 21-1-1977, N.J., 1977, 386 (A.R.B.); V.R., 1977, 74 (Bru.). 
Tussen degenen, die tot vergoeding verplicht zijn, bestaat een onderling 
verhaalsrecht, waarvan de omvang in beginsel bepaald wordt door de mate 

·van ieders schuld (18). 
Het kan ook zijn dat sprake is van samenloop van schuldaansprakelijkheid 
van de bestuurder van het motorri jtuig en van risico-aansprakelijkheid van 
diens werkgever-op grand van artikel1403, lid 3 B. W. of van de eigenaar 
van het motorrijtuig op grand van artikel31lid 3 W.V.W. In zo'n geval 
zullen zowel de bestuurder als de werkgever of eigenaar voor het geheel 
aansprakelijk zijn. Bestaat tussen hen een rechtsverhouding dan zal deze 
beslissend zijn voor de vraag of en in hoeverre onderling verhaalmogelijk 
is (19). 

Eigen schuld van de benadeelde heft de aansprakelijkheid van degeen die 
de schade heeft veroorzaakt niet op, tenzij de eigen schuld z6 ernstig is, 
dat gezien de aan de aangesproken partij verweten tekortkoming diens 
schulddaartegenoverinhetniet valt. AldusH.R., 27-6-1975,N.J., 1976, 
81 (G.J.S.). Ten gevolge van eigen schuld kan de benadeelde slechts~· 
aanspraak maken op vergoeding van 'een deel van zijn schade (20). Van 

(17) Zie de noot van L.J. HIJMANS VANDENBER~Honder H.R., 8-4-1960, N.J., 1960,412. Zie ook 
noot 25. 
(18) ASSER-RUTIEN-lli, b1z. 103, 104; HOFMANN-DRION, b1z. 160, 161; O.D. I, nr. 362. 

(19) ASSER-RUTIEN-lli, b1z. 104; HOFMANN-DRION, b1z. 161; O.D. I, nr. 363. 

(20) Zie ·over het begrip eigen schuld A.J.O. VAN WASSENAER, .Eigen schuld, Tjeenk Willink, 
Groningen 1971, b1z. 40 e.v. en O.D. I, nrs, 369,372,373 en 374. Zieoverde maatstaven, waarnaar 
in geval van eigen schu1d moet worden vastgeste1d we1k dee1 van de schade de benadee1de van de 
aansprake1ijkepersoonkan vorderen Van Wassenaerb1z. 226e.v. en O.D. I, nr. 371. In O.D. V, nrs. 
14 3 t/m 167 vindt men talloze uitspraken over eigen-schu1d-situaties in het verkeer en de schu1dverde
ling tussen partijen. 
In het N.B.W. is een aparte bepa1ing aan de eigen schu1d gewijd (art. 6.1.9.6). 
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eigen schuld kan ook sprake zijn in die zin dat fouten van bepaalde 
personen of bepaalde omstandigheden voor risico van de benadeelde 
komen (21). 
Voor de eigen-schuld-vraag in verkeerszaken kan het zg. vertrouwens
beginsel van belang zijn. De verkeersdeelnemer, die zelf de verkeersre
gels naleeft, mag erop vertrouwen dat de ander dit ook doet, tenzij 
bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Zie H.R., 15-4-
1966, N.J., 1966, 321; V.R., 1967, 8 (P.) (22). 

Eigen schuld moet worden onderscheiden van risico-aanvaarding, die aan 
de gedraging van de schadetoebrenger het onrechtmatig karakter ont
neemt, waardoor de benadeelde zijn schade ook niet gedeeltelijk op de 
ander kan verhalen (23). De vraag of sprake is van risico-aanvaarding doet 
zich nogal eens voor bij ongevallen overkomen aan passagiers die zijn 
meegereden met een dronken bestuurder (24). 

a.2. De kring van benadeelden 

De artikelen 1406 en 1407 B.W. kennen voor de gevailen van onrecht
matige veroorzaking van dood of lichamelijk letsel slechts een vordering 
toe aan de in artikel1406 genoemde nabestaanden, onderscheidelijk aan 
de gewonde zelf. Aan anderen komt ter zake van deze gebeurtenissen geen 
vordering tot schadevergoeding toe. Aldus o.m. H.R., 16-6-1972, N.J., 
1972, 375; V.R., 1973, 14. Hetzelfde geldt bij aansprakelijkheid uit 
artikel 31 W. V. W. Zie artikel 31 lid 4 (25). 
Zie echter het eigen verhaalsrecht van enkele sociale verzekeringsorganen 
en de overheid, dat hierna on?er a.6. ter sprake komt. 
In het geval van schade door overlijden kunnen aileen de overblijvende 
echtgenoot, de kinderen en /of de ouders van de overledene daarvoor 
vergoeding verkrijgen en dan nog aileen indien zij door de arbeid van de 
overledene plachten te worden onderhouden. De gescheiden echtgenoot, 
die van de overledene alimentatie ontving, kan dat dus niet. Onder arbeid, 

(21) ZiehieroverV ANWASSENAER,EigenSchuld, biz. 94e.v., biz. 162e.v. en biz. 213 e.v.; O.D. I, 
nrs. 370a, 382, 383, 384, 385 en 386. 
(22) Zie over dit beginsel A.J. COUJN, De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, W.D. 
Meinema, Delft, 1971 en H. DE DoELDERen A.C. 'THART, V.R., 1977, biz. 145 e.v. 
(23) Zie VANWASSENAER,Eigen schuld, biz. 174 e.v.; O.D. I, nrs. 216 t/m 226 en AssER-RUTTEN
lli, biz. 107 e. v. 
(24) Zie O.D. V, nr. 123. Zowel VANWASSENAER (biz. 201) als ASSER-RUTTEN (biz. 110) spreken 
zich in het algemeen nit tegen risico-aanvaarding in deze gevallen. Zij zien in het bewnst meerijden 
met een dronken bestnurder in beginsel eigen schnld van de passagier. 

(25) Het in de tekst gestelde zal ook gelden ten aanzien van de aansprakelijkheid nit art. 8 W.A.P., 
waarbij er echter op zij gewezen dat niet zeker is of dit artikel ook een vordering aan de nabestaanden 
van de vervoerde persoon verschaft. De annotator H.B. onder H.R., 8-4-1960;N.J., 1960, 412 meent 
van niet. Zie verder O.D. II, nr. 352. v 
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waardoor de nabestaanden werden o:qderhouden, wordt in verschillende 
uitspraken mede verstaan de huishoudelijke arbeid van de overleden 
huisvrouw (26). 

Artikel6.1.9.12lid 1 N.B.W. breidt de kring van uitkeiingsgerechtigden 
van artikel1406 belangrijk uit. De aansprakelijke persoon is , , verplicht tot 
vergoeding van schade door h~t derven van leve:o.~onderhoud: 
a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de minderjarige 
wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag 
van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud; 
b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds 
ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud 
voorzag of daartoe krachtens ~echterlijke uitspraak verplicht was ; 
c. aan een van tafel en bed gescheiden of gewezen echtgenoot van de 
overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele 
in zijn levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uit
spraak of overeenkomst verplicht was; 
d. aan degenen die reeds v66r de gebeurtenis. waarop de aansprakelijk
heid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in 
wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot ded'voorzag, voorv, 
zover aanneme}ijk isdat een en ander zonderhet overlijden zou zijn 
voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien; 
e. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en 
in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de 
gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na 
het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet 
worden voorzien". 
Voorts moet, ~nders dan thans, ingevolge artikel 6 .1. 9.12 lid 2 de aan
sprakelijke persoon de kosten v_an lijkbezorging vergoeden aan de gene, te 
wiens laste die kosten zijn gekomen. 
Eveneens anders dan onder het huidig recht kan de veroorzaker van het 
ongeval een met het slachtoffer overeengekomen uitsluiting van zijn 
aansprakelijkheid aan de vordering van de nabestaanden tegenwerpen. Zie 
H.R., 22-12-1950,N.J., 1951, 222 (Ph.A.N.H.) en daartegenover artikel 
6.1.9.12 lid 3. 

In het geval van letsel kan aileen de g~wonde persoon vergoeding van de 
door hem geleden schade vorderen. De rechtspraak is echter wel geneigd 

(26) Zie O.D. II, hr. 283 en vgl. het daar oak v'ermelde arrest H.R., 21S1954, N.J., 1954, 460; 
V.R., 1954, 87 (R.). 
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om in het geval dat ziektekosten voor een gewond kind ten laste van de 
ouders komen, hiervoor schadevergoeding toe te kennen aan de ouder die 
als zodanig voor het kind optreedt. Soms ook wel. indien de ouder voor 
zichzelf optreedt (27). 
Het N.B.W. kent geen bepaling als artikel1407 op grond waarvan aileen 
de ge1aedeerde schadevergoeding kan vorderen. 

a.3. De omvang van de schad,evergoeding 

Degene, die ten gevolge van een. ongeval om het leven komt, kan zelf 
schade hebben geleden, zoals dieter zake van gemaakte ziektekosten. 
Voor deze schade kunnen zijn erfgenamen vergoeding van de aansprake
lijke persoon vorderen. Zijn in artikel1406 B. W. genoemde nabestaanden 
kunnen vergoeding vorderen van de schade die zij lijden door het derven 
van levensonderhoud waarin de overledene voorzag, maar Jliet voor zover 
en voor zolang zij gezien hun financiele omstandigheden en de stand_,.. 
waarin zij Ieven ondanks deze schade als niet-behoeftig kunnen worden 
aangemerkt. Aldus o.m. H.R., 19-6-1970, N.J., 1970, 380 (G.J.S.). 
Vermogen geerfd van de overledene, pensio~n. eigen arbeidsinkomsten, 
maar ook reeds aan we zig vermogen van de nabestaande of naderhand van 
een ander geerfd vermogen leveren aile behoefte verminderende omstan
digheden op, die het recht op schadevergoeding beperken en eventueel tot 
nihil terugbrengen. 
Nadat de rechter met inachtneming van de behoeftigheids-eis heeft vast
gesteld, welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan hij 
ingevolge het slot van artikel 1406 )l~t bedrag van de schadevergoeding 
nog matigen in verband met de wederzijdse stand en de fortuin van partijen 
en de omstandigheden. Aangezien de financiele omstandigheden van de 
eisende partij hun invloed reeds doen gel den via de behoeftigheids-eis, zal 
het hier aan de rechter gegeven matigingsrecht vooral een rol spelen, 
indien de financiele omstandigheden aan de kant vap de aansprakelijke 
persoon daartoe aanleiding geven. Van veel be lang in dit ve,rband is dat de 
Hoge Raad de omstandigheid, dat de schadevergoeding geheel of ten dele 
kan worden verhaald op de w:a.-verzekeraar van de aansprakelijke per-

- soon, beschouwt als een omstandigheid die zijn fortuin mede bepaalt. Zie 
H.R., 20-2-1936, N.J., 1936, 420 (E.M.M.) en H.R., 3-12-1971, N.J., 
1972, 144 (G.J.S.); V.R., 1972, 34 (v.M.K.). 
Zie voor de regeling in het N.B.W. het hierboven onder a.2. geciteerd 
artikel6.1.9.12 N.B.W. De schadevergoeding kan eventueel door de zg. 

(27) Zie O.D. II, nr. 363. 
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voordeelstoerekening (art. 6.1. 9. 5; zie hieronder) en door toepassing van 
het matigingsrecht (art. 6.1.9.12a) vermindering ondergaan. 

De gewonde kan krachtens artikel1407 B. W. vergoeding van de door hem 
geleden schade vorderen. Hier wordt de behoeftigheidseis niet gesteld. De 
schade kan bestaan uit medische kosten, gederfd en te derven inkomen en 
eventueel andere posten (28). Zie voor het smartegeld hiema onder a. 5. 
Indien echter een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade 
tevens voordeel heeft opgeleverd, moet dit voordeel bij de vaststelling van 
de verschuldigde schadevergoeding, voor zover dit redelijkis, in rekening 
worden gebracht. Aldus H.R., 17-12-1976, N.J., 1977, 351 (A.R.B.); ". 
V.R., 1977, 34 (Bru.), in navolging van artikel6.1.9.5 N.B.W. Anders 
dan bij de behoeftigheidseis kan van voordeelstoerekening alleen sprake 
zijn wanneer de toe te rekenen financiele omstandigheid als een gevolg 
van het schadevoorval kan worden aangemerkt. 
Ten aanzien van verzekeringsuitkeringen krachtens een door de ge
laedeerde gesloten ongevallenverzekering, die als sommenverzekering 
moet worden beschouwd, heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat deze niet als 
een aan de gelaedeerde opkomend voordeel op de aan hem te vergoeden 
Schade in rnind~ring_l]lQeten WO:t"gen g~br~cht._ z~ H.R. ,_]8-!J-19§9, 
N.J., 1970, 172(G.J.S.);V.R.; 1970,30(v.M.K.);A.A., 1970,blz.421 
(H.K.K.). Ten aanzien van de ongevallenverzekering, die door de aan
sprakelijke persoon is afgesloten ten gunste van de benadeelde, zal anders 
moeten worden geoordeeld. Men denke aan een ongevallenverzekering 
voor inzittenden. · 

Met uitkeringen en verstrekkingen op grand van de Ziektewet (Z. W.), de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.), de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (A.A.W.), de Ziekenfondswet (Z.F.W.) en 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) moet de rechter 
reeds krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling rekening houden. Zie artikel 
52 Z.W., artikel89 W.A.O., artikel82 A.A.W., artikel83a Z.F.W. en 
artikel 13 A.W.B.Z. 
Evenals artikel1406 geeft artikel1407 de rechter de bevoegdheid de toe te 
kennen schadevergoeding te matigen. Aldus kan een financiele omstan
digheid die niet tot voordeelstoerekening kan leiden, wel aanleiding geven 
om de toe te kennen vergoeding voor de geleden schade te matigen. Het is 
betwist of een uitkering krachtens een door de benadeelde gesloten onge
vallenverzekering tot matiging' mag lei den (29). 

(28) Zie O.D. II, nr. 382 a. 

(29) G.J. SCHOLTENmeent in zijn noot onder H.R., 19-6-1970,N.J., 1970, 380, dat de Hoge Raad 
hiernietvan wil weten. Zie daarentegenAssER-RUTTEN-IIl, blz. 179enB. VANMARWIJKKooYinzijn 
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Eigen schuld van de benadeelde of van het overleden slachtoffer is van 
invloed op het recht op en de omvang van de schadevergoeding. Zie 
hiervoor onder a. 1. 

a.4. Vorm van schadevergoeding voor inkomensderving, 

De rechter kan een periodieke uitkeril\g of een kapitaal ineens toekennen. 
Bloembergen en Van Wersch komen tot de conclusie dat- anders dan de 
juridische literatuur suggereert - de periodieke uitkering ook bij zeer 
langdurige tijdelijke of blijvende invaliditeit nauwelijks voorkomt (30) . ... 
Ben periodieke uitkering kan voor niet Ianger dan de levensduur van de 
gerechtigde worden toegekend. Verschillende voorwaarden en tijdsbepa
lingen kunnen echter ten gevolge hebben dat de uitkering eerder eindigt 
(31). In het geval van artikel1406 zal ook de sterftekans, die de overle
dene v66r het ongeval had, in aanmerking kunnen worden genomen bij de 
toekenning van de uitkering aat,t de nabestaanden. Vgl. H.R., 21-3-1975, 
N.J., 1975, 372 (G.J.S.); V.R., 1975, 85 (Bru.). Van belang is wat de 
gelaedeerde waarschijnlijk aan inkomen zou hebben genoten. Denk aan 
promotiekansen (H.R., 19-11-1943, N.J., 1944, 21) en inflatie. 

Indien de rechter de aansprakelijke persoon in plaats van tot betaling van 
jaarlijkse uitkeringen veroordeelt tot betaling van een som ineens, behoort 
deze niet hqger doch ook niet lager ,te ·worden gesteld dan het bedrag 
waarmee de gerechtigde zich van de hem naar 's rechters oordeel toeko
mende periodieke uitkeringen in redeJjjkheid kan verzekeren. Veelal zal 
dat het bedrag zijn waartegen de levensverzekeraars de uitkering willen 
verzekeren. Aldus H.R., 24-4-1959,N.J., 1959, 603; V.R., 1959,44. 
Toekenning van een kapitaal ineens betekent dat de,(toekomstige) schade 
in belangrijke mate in abstracto is berekend. Toekenning van een pe
riodieke uitkering onder verschillende voorwaarden betekent dat de 
schade meer in concreto wordt benaderd (32). Heeft de rechter eenmaal 
een beslissing gegeven, dan kan de uitspraak daarna niet, zoals bij een 
uitspraak betreffende levensonderhoud ingevolge hoek 1 B. W. , op grond 
van gewijzigde omstandighed((n worden gewijzigd of ingetrokken. Zie 
voor de mogelijkheid om toekomstige schade, waarvan het beloop onze-

noot onder H.R., 28-11-1969, V.R., 1970, 30. Zie voor rechtspraak van de lagere rechter O.D. II, 
m. 386. 
(30) ZieA.R. BLOEMBERGENenP.J.M. VANWERSCHmetmedewerkingvanP. VJNKEen W. HOYING, 
Verkeersslachtoffers en hun schade, Kluwer, Deventer, 1973, m. 8.5 en voorts m. 14.21. 
(31) Zie O.D. II, ms. 309, 310 en 380. 
(32) Zie over de berekening van de schadevergoeding krachtens de artt. 1406 en 1407 B.W., H.K. 
KOSTER in Verzekerings-Archief, 1963; blz. 200 e.v. 
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ker is, via de schadestaatprocedure in etappes te laten vaststellen hierna 
onder a.7. (33). 
Artikel 6.1.9.10 N.B.W. geeft de rechter mogelijkheden om de schade
vergoeding zoveel mogelijk met de werkelijk geleden schade in de pas te 
laten lopen. Het artikel bepaalt: , 
, , 1. De begroting van nog niet ingetreden schade kan door de rechter .,.
geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld of na afweging van goede en 
kwade kansen bij voorbaatgeschieden. In het laatste geval kan de rechter 
de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een bedrag ineens, 
hetzij tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, al of niet met 
verplichting tot zekerheidsstelling; deze veroordeling kan geschieden 
onder door de rechter te stellen voorwaarden. 
2. Voor zover de rechter de schuldenaar veroordeelt tot betaling van 
periodiek uit te keren bedragen, kan hij in zijn uitspraak bepalen dat deze 
op verzoek van elk van de partijen kan worden gewijzigd, indien zich na 
de uitspraak omstandigheden, voordoen, die voor de omvang van de 
vergoedingsplicht van be lang zijn en met de mogelijkheid van het intreden 
waarvan bij de vaststelling der bedragen geen rekening is gehouden". 

a.5. Smartegeld 

Het staat de rechter vrij om in geval van letselschade aan de gewonde een 
vergoeding toe te kennen voor de smart en de gederfde ~evensvreugde, 
welke voor hem het gevolg waren van hetgeen aan hem onrechtmatig was, 
aangedaan. Aldus H.R., 21-5-1943, 'N.J., 1943, 455 (34). 
Naar algemeen wordt aangenomen kunnen de nabestaanden geen ver
goeding verkrijgen van de door hen geleden smart. 
Het N.B.W. brengt op het punt van vergoeding van ideele schade (,na
deel dat niet in vetrnogensschade bestaat' ')in geval van verwonding geen 
wijziging. Zie artikel 6 .1. 9 .11. Het kent evenmin als het huidig recht aan 
de nabestaanden een recht op vergoeding voor geleden smart toe. 

(33) KosTER, blz. 207, 208, meent dat de schadecrediteur zijn vordering tot vergoeding van schade 
kan beperken tot het reeds verstreken tijdvak en telkens na verloop van tijd vergoeding van de 
inmiddels opnieuw geleden schade kan vorderen. Wanneer echter de korte verjaringstermijn van art. 
31lid 10 WVW of die van art. 10 W AM ge1dt zai deze m.i. waarschijnlijk aan zo'n aanpak in de weg 
kunnenstaan. Vgl. ookdeconclusievanP.-G. LANGEMEYERvoorH.R., 7-ll-1958,N.J., 1960,177, 
biz. 504 (waarnaar Koster verwijst). 
(34) De rechtspraak inzake de toekenning van smartegeid is en wordt gesystematiseerd door Th.L. 
VANDERVEEN. Zie Iaatstelijk V.R., 1976, biz. ~21 e.v.; zie voorts O.D. II, nr. 391. 
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a.6. Subrogatie en regres 

De schadeverzekeraar, die aan de ongevalsgetroffene schade vergoedt, 
wordt krachtens artikel284 W.Kh. gesubrogeerd in de rechten van zijn 
verzekerde tegen de aansprakelijke persoon. 
Wanneer de verzekeraar in geval van een ziekenhuisopname krachtens de 
verzekering verplicht is het volledige door het ziekenhuis in rekening 
gebrachte liggeld te vergoeden, zal.hij eventueel meer dan de uit de 
ziekenhuisopname voortvloeiende schade vergoeden. 'Tegenover de 
ziekenhuiskosten kan immers een b.esparing van kosten van levensonder
houd van de gewonde staan. lndien en voor zover de rechter de bespaarde 
onderhoudskosten bij wijze van voordeelstoerekening op de schadepost 
liggeld ziekenhuis in mindering brengt, zal de betalende verzekeraar 
gesubrogeerd worden in het recht op de vergoeding van de aldus geredu
ceerde schade. Zie H.R., 20-12-1974, N.J., 1976, 318 (B.W.); V.R., 
1977, 33 (Bru.) te zamen met H.R., 17-12-1976, NJ., 1977, 351 
(A.R.B.); V.R., 1977, 34 (Bru.). 
Aan het recht van de verzekerde op vergoeding van het volledig liggeld 
doet het hem opgekomen voordeel niet af. De waarde van het verzekerd 
belang is in de verzekeringsovereenkomst gesteld op het bedrag van het 
verschuldigd liggeld. Er is hier sprake van voortaxatie door partijen en van 
,bovenmatig~eid der uitgedrukte waarde" in de zin van artikel 274 
W.Kh. zal niet kunnen worden gesproken (35). 
De sommenverzekeraar - dat is de verzekeraar die bij verwezenlijking 
van het risico de verzekerde uitkering verschuldigd is onverschillig of al 
dan niet schade is geleden - wordt niet in de eventuele 'rechten van de.,· 
verzekerde gesubrogeerd. ZieH.R.} 31-12-1931, N.J., 1932, biz. 419 
(E.M.M.) (36). 

Artikel52 a Z.W., artikel90 W.A.O. en artikel83 b Z.F.W. geven de 
bedrijfsverenigingen en de ziekenfondsen- de laatste voor zover deze de 
verplichte verzekering uitvoeren - voor de gemaakte kosten een eigen 
verhaalsrecht tegen degenen, die aansprakelijk zijn voor het ongeval, in 
verband waarm~e zij aan de verplicht verzekerde uitkeringen en/of ver
strekkingen moeten doen. Het verhaalsrecht kan echter niet meer omvat
ten dan hetgeen waarvoor de aansprakelijke persoon bij het ontbreken van 

(35) Om deze reden kan men- anders dan de annotator onder het arrest vari 20-12-1974,N.J., 1976, 
318 en een commentator van dit arrest inN.J.B., 1975 biz. 548 e.v. doen- het indemniteitsbeginst\1 
uit ons schadeverzekeringsrecht hier buiten bese~houwing Iaten. 
(36) Zie over het regresrecht van de verzekeraar H.K. KOSTER, Verzekerings-Archief, 1972, biz. 93 
e.v. (preadvies voor de Ver. voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 
1971). 
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de betreffende sociale verzekering aansprakelijk zou zijn, verminderd met 
hetgeen waarvoor hij thans bij de aanwezigheid van de sociale verzekering 
jegens de verzekerde aansprakelijk is. Voor de vraag waarvoor hij thans 
jegens de verzekerde aansprakelijk is, zijn de artikelen 52 Z. W., 89 
W.A.O. en 83a Z.F.W. van belang, die bepalen dat de rechter bij de 
vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burger
lijk recht aanspraak kan maken rekening moet houden met zijn aanspraken 
krachtens de betrokken sociale verzekeringswet. 
De verzekerde, de bedrijfsvereniging en het ziekenfonds kunnen onafhan
kelijk van elkaar tegen de aansprakelijke persoon ageren. Dat kan door de 
onderlinge afhankelijkheid van de vorderingen problemen geven (37). 

Problemen ontstaan voorts indien er aanleiding is tot matiging van de te 
verhalen schadevergoeding of indien de door het ongeval veroorzaakte 
schade niet volledig op de aansprakelijke persoon kan worden verhaald 
omdat de verplicht verzekerde medeschuld heeft. Van de vraag op welke 
wijze en in hoeverre de rechter de aanspraken krachtens de sociale verze
kering dan op grond van het bepaalde in de artikelen 52 Z.W., 89 W.A.O. 
en 83 a Z.F.W. van invloed laat zijn op de vordering van de verzekerde, 
hangt af wat de bedrijfsvereniging en het ziekenfonds krachtens de artike
len 52 a Z. W,, 90 W .A. Q. en 83 b Z.F.W.,kunnen vorderen.-Instrijd met 
de wet en onbevredigend acht ik iedere zodanige toepassing van de 
regeling, dat in feite het regresrecht van de sociale verzekeraar bepalend is 
voor de omvang van de toe te kennen vergoeding cvoor materiele en 
immateriele schade aan de verzekerde (38). Veel aandacht heeft de vraag 
of het regres ten koste van de post srrtartegeld mag worden uitgeoefend 
(39). M.i. mag dat niet. 

Ingevolgedeartikelen52bZ.W., 91 W.A.O. en83cZ.F.W .. hebbende 
bedrijfsvereniging en het ziekenfonds geen verhaalsrecht tegen de werk
gever van de verzekerde en tegen de collega-werknemer bij dezelfde 
werkgever, indien zij aansprakelijk zijn voor het ongeval, tenzij sprake is 
van opzet of bewuste roekeloosheid. 

Krachtens de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren d.d. 31-7-1965, 
Staatsbl., 354 (V.O.A.) heeft het overheidslichaam, dat aan een amb
tenaar in de zin van deze wet of aan zijn nagelaten betrekkingen uitkerin
gen of verstrekkingen doet ter zake van een hem overkomen ongeval of na 

(37) Zie daarover N.J.P. GILTAY VETH, V.R., 1969, biz. 235 e.y; 
(38) Zie mijn opmerkingen in Sociaal Maandblad Arbeid, 1964, biz. 417, 418 en in V.R., 1970, 
biz. 208, 209; VANWASSENAER, Eigen schuld biz. 127 e.v. 
(39) ZieBLOEMBERGENinzijnnotenonderH.R., 12-1-1973,N.J., 1973, 177enH.R., 17-12-1976, 
N.J., 1977, 351 en GILTAY VErn, V.R., 1969, biz. 209 e.v. en biz. 233 e.v. 
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zijn overlijden ten gevolge van een ongeval, een eigen verhaalsrecht op de 
aansprakelijke persoon. Het verhaalsrecht kan geen hoger bedrag hetref
fen dan tot de betaling waarvan de aansprakelijke persoon bij het ontbre
ken van de voorzieningen tegenover de getroffene of diens nabestaanden 
aansprakelijk zou zijn. 
Artikel2lid 1Iaatste zin V. 0 .A. bepaalt uitdrukkelijk dat het verhaal niet 
ten nadele van de ambtenaar kan worden uitgeoef€nd. Evenmin kan dat 
blijkens artikel2lid 3 ten nadele van zijn nabestaanden geschieden. Deze 
bepaling wil voorkomen, dat bij beperkte draagkracht van degene op wie 
wordt verhaald, de ambtenaar ten gevolge van. het verhaalsrecht zou 
worden benadeeld door een evenredige vermindering van een hemzelf nog 
toekomende vordering, bijvoorbeeld wegens door het ongeval geleden 
immateriele schade. Aldus de Memorie van Toelichting in 1964 (40). 
Ook het Algemeen Burgerlijk Pensienfonds heeft ingevolge deze wet een 
verhaalsrecht indien invaliditeitspensioen of weduwen-of wezenpensioen 
moet worden uitgekeerd ten gevolge van eeii aan een ambtenaar overko
men ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is. Zie H.R., 4-3-1977, 
N.J., 1978, 144 (A.R.B.) (invaliditeitspensioen); Hof Den Haag, 27-6-
1974, N.J., 1975, 500 (invaliditeitspensioen; het Hof sprak zich echter 
ook uit over het weduwen- en wezenpensioen) (41). 

a.7. De procedure 

De burgerlijke rechter bij wie een vordering tot schadevergoeding in eerste 
aanleg aanhangig kan worden gemaakt, is de rechtbank. Zie artikel53 Wet 
op de Rechterlijke Organisatie (R.O.). Bedraagt de vordering echter f 
3.000,- of minder dan is de kantonrechter bevoegd (art. 38 R.O.). In 
beginsel moet de vordering worden ingesteld bij de rechter van de 
woonplaats van de gedaagde. Zie artikel 126 lid 1 Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering (Rv.) en artikel 125 Rv. Zie overigens ook 
artikel 7 W.A.M. en hoofdstuk II, 7.a. 
Ingevolge de artikelen 332 e.v. Wetboek van Strafvordering kan de 
benadeelde zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding voegen 
in een eventueel strafgeding tegen de aansprakelijke persoon. Blijkens de 
artikelen 44lid 3 en 56 lid 5 R. 0. nemen de kantonrechter en de rechtbank 
van deze vordering echter slechts kennis indien zij f 200,- resp. f 500,
niet te boven gaat (42). De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat het de 

(40) Tweede Kamerstukken 1964/1965, 7812. 
( 41) L. MoK bestrijdt in Verzekerings-Archief, 1977, biz. 163 e. v. deze rechtspraak. 
(42) In een recent wetsontwerp w9rdt voorgesteld deze bedragen te verhogen totf 600,- resp. 
f 1.500,- (Tweede Kamerstukken 1977/1978, 15019). 
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benadeelde, die meer schade dan het hierbedoelde bedrag heeft geleden, 
wel vrijstaat zich als beledigde partij in het strafgeding te voegen indien hij 
zijn vordering tot genoemd bedrag beperkt, doch niet om zich daarbij alle 
rechten voor te behouden om het restant alsnog langs andere weg in te 
vorderen (H.R., 20-10-1941 ,N.J., 1942, 59). Zie oVerigens artikel6lid 1 
slot en artikel 26, lid 6 W.A.M. 

De burgerlijke rechter die uitspraak moet doen over een vordering tot 
schadevergoeding is niet gebonden aan een eventuele uitspraak van de 
strafrechter. W el levert het feitelijk gedeelte van de bewezenverklaring 
van een veroordelend strafvonnis in het burgerlijk geding bewijs op, 
behoudens tegenbewijs (verplicht bewijs). Zie artikel 1955 B.W. en 
H.R., 24-12-1971, N.J., 1972, 427 (D.J.V.). Ben vrijsprekend straf
vonnis levert geen verplicht bewijs. Het heeft niet meer dan vrije be
wijskracht (vgl. art. 1956 B.W.). 

De benadeelde die schadevergoeding eist, zal niet altijd in staat zijn de 
schade die hij heeft geleden en eventueel nog zallijden onmiddellijk vast 
te stellen. Hij kan dan vergoeding van schade vragen ,nader op te maken 
bij staat en te vereffenen volgens de wet''. Indien de rechter deze eis 
toewijst volgt dan, nadat de eiser eei:l schadestaat heeft opgemaakt en 
partijen niet tot overeenstemming komen, een vervolg-procedure, de zg. 
schadestaatprocedure (artikelen 612 t/m 615 Rv.) (43). 

In zijn arrest van 28-11-1969, N.J., 1970, 172 (G.J.S.); V.R., 1970, 30 
(v.M.K.);A.A., 1970, blz. 421 (H.K.K.), overwoogdeHogeRaaddatde 
artikelen 612 tot en met 614 Rv. er niet aan in de weg staan dat, indien het 
onzeker is welke schade door de gelaedeerde in de toekomst zal worden 
geleden, de schadevergoeding wordt vastgesteld bij wege van twee of 
meer successievelijk in te stellen schadestaatprocedures. Aldus wordt toch 
~ zo overwoog de Hoge Raad voorts - gehandeld in overeenstemming 
met de strekking van de wettelijke regeling, doordat enerzijds de ge
laedeerde niet te lange tijd geheel verstoken is van de hem toekomende 
schadevergoeding, anderzijds de rechter het beloop van de kosten, scha
den en interessen eerst definitief behoeft vast te stellen nadat meer zeker
heid omtrent de schadefactoren is verkregen. 

Indien nodig - de zaak moet dan ingevolge artikel 289 Rv. een 
spoedeisend karakter dragen- kan voorts de president in kort geding een 
voorlopige schadevergoeding toewijzen (44). 

(43) Zie W. HuGENHOLTZ-W.H. HEEMSKERK, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 
VUGA, Den Haag, 1976, biz. 222 tim 225. 
(44) Zie HUGENHOLTZ-HEEMSKERK, biz. 110 e.v. 
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De leden 8 en 9 van artikel31 W.V.W. geven enkele aparte hewijsrechte
lijke regels voor bet geval dat een rechtsvordering op dit artikel is geha
seerd. Zo kunnen in dat geval hloed- en aanverwanten in de rechte linie 
van partijen, alsmede echtgenoten in afwijking van bet hepaalde in artikel 
1947 B.W. getuigenis afleggen omtrent feiten, die bet aldan niet aanne
melijk zijn van overmacht in de zin van lid 1 of medeschuld in de zin van 
lid 6 hetreffen. De rechtsvorderihg tot schadevergoeding krachtens artikel 
31 W.V.W. verjaartdoortijdsverloop van drie jaar (in plaats van 30 jaar). 
Zie voor bet aanvan,gstijdstip daarvan lid 10. 

Ingevolge artikel 3.11.13 N.B.W. verjaart een rechtsvordering tot ver
goeding van schade in heginsel door verloop van drie jaar. 

h. CoNTRACfUELE AANSPRAKELIJKHEID 

V eelal zal wanneer iemand uit vervoersovereenkomst aansprakelijk is 
voor aan personen toegehrachte schade tevens sprake zijn van aansprake
lijkheid uit onrechtmatige daad. De schadetoehrengende han,deling zal 
daartoe onafhankelijk van de schending van de contractuele verplichting, 
die zij oplevert, onrechtmatig moeten zijn. Zie H.R., 9-12-1955, N.J., 
1956, 157 (L.E.H.R.) (45). 
Ageren uit de vervoersovereenkomst plaatst de eisende partij processueel 
in de regel in een sterkere positie dan ageren uit artikel140 1 of artikel1403 
B.W. De Hoge Raad overwoog in een arrest d. d. 26-2-1971,N.J., 1971, 
270 (G.J.S.); V.R., 1971, 104;A.A., 1971, hlz. 331 (A.v.O.): ,dat de 
overeenkomst tot bet vervoer van person en als regel voor de vervoerder de 
verplichting meehrengt om de reiziger veilig naar de plaats van hestem
ming te hrengen, waaruit volgt dat hij bet ontstaan van schade, veroor
zaakt door letsel aan de reiziger in verhand met bet vervoer overkomen, op 
de vervoerder de last rust te hewijzen dat dit letsel is voortgekomen uit een 
oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend". 
In bet N.B.W. zal in hoek 8 een aparte regeling worden gegeven omtrent 
de overeenkomst van personenvervoer over de weg. Van de hand van de 
ontwerper van hoek 8, H. Schadee, is in 1976 een voorontwerp Weg-

( 45) Zie voor literatuur over de sarnenloop van de actie uit wanprestatie en uit onrechtmatige daad 
O.D. III, nr. 1. 
In geval van een ongeval bij kosteloos meerijden kan de vraag rijzen of de gewonde lifter naast een 
eventuele actie uit onrechtmatige daad oak een actie uit vevoersovereenkomst heeft en of het verschil 
maaktuit welkehoofdehij ageert. ZieH.R., 11-4,-1958,N.J., 1958,467; V.R., 1958, 31 (P.); H.R., 
3-12-1971, N.J., 1972, 144 (G.J.S.); V.R., 1972, 34; A.A., 1972, biz." 201 (v.d.G.); en voorts 
L.E.H. RUTTEN, in de Wijckerheld Bisdom-bunde1, 2000 weken rechtspraak, Tjeenk Willink, 
Zwolle, biz. 40 e.v. 
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vervoersrecht verschenen, ~aarin ook deze overeeilkomst is opgenomen 
( 46). Ingevolge artikel 8 .13 .3. 7 lid 1 is de vervoerder aansprakelijk voor 
· schade veroorzaakt door d~od of letsel ten gevolge van een ongeval dat in 
verb and met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen. Blijkens 
artikel 8 lid 1 geldt dat echter niet voor zover het ongeval is veroorzaakt 
door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen 
vermijden en voor zover hij de gevolgen daarvan niet heeft kunnen 
verhinderen. Hij moet echter ingevolge artikel 8 lid 2 instaan voor de 
bestuurder, het voertuig en het materiaal waarvan hij zich bij het vervoer 
bedient, behoudens voor zover de gebrekkigheid van voertuig of materiaal 
of het slecht functioneren daarvan kort v66r het ongeval door een van 
buiten komende omstandigheid is veroorzaakt. 

Om uit de overeenkomst tot vervoer met een motorrijtuig te kunnen ageren 
moet men contractspartij zijn. Wanneer de vervoerde persoon bij het 
vervoer is omgekomen, kunnen zijn nabestaanden, indien zij dienten
gevolge schade lijden, geen schadevergoeding op grond van de overeen
komst vorderen. In de literatuur is wel analogische toepassing yan artikel 
1406 B.W. verdedigd (47). Artikel6.1.9.12 N.B.W.- zie hierboven 
onder a.2. - geldt ongeacht of het gaat om onrechtmatige daad of om 
wanprestatie. Artikel8.13 .3.15lid 2 geeft de nabestaanden (voorlopig die 
van artikel 1406 B.W.) eveneens een vordering uit hoofde van de over
eenkomst. 
Bij letsel van de reiziger geeft artikel 8 .13. 3 .15 lid 1 aileen de reiziger een 
vordering tot schadevergoeding, ongeacht of hij contractspartij is. 

De aansprakelijkheid van de vervoerder ter zake van een zelfde voorval 
overkomen aan een enkele reiziger is in het ontwerp in beginsel beperkt tot 
een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag (artikelen 
8.13.3.13 en 14). 

Terwijl de artikelen 1406 en 1407 B.W. de rechter de bevoegdheid geven 
de schadevergoeding te matigen, heeft hij die bevoegdheid niet indien de 
gewonde uit vervoersovereenkomst ageert (48). Artikel 8.13.3.15 lid 3 
geeft hem die bevoegdheid wanneer de schadevergoedingseis is gebaseerd 
op een overeenkomst tot personenvervoer wel. Artikel6 .1. 9.12 aN. B. W. 
kent in dit opzicht ook een ruimere matigingsbevoegdheid. 

' 

(46) Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Boek 8, Tweede stuk, IV Wegvervoersrecht, 
Staatsuitgeverij, Den Haag 1976. 
(47) Zie O.D. II, nr. 350. 

(48) Zie L.C. HOFMANN-S.N. VAN OPSTALL, Het Nederlands ve.bintenissenrecht, eerste gedeelte, 
eerste stuk, 9e druk, Tjeenk Willink, Groningen, 1976, b1z. 266' e.v. 
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Over de vraag of de gewonde die uit overeenkomst ageert, smartegeld kan 
vorderen, bestaat verschil van mening. De literatuur neigt tot een beves
tigend antwoord (49). Ook aan een mogelijk verschil tussen de vordering 
van de gewonde uit overeenkomst en die uit onrechtmatige daad op dit 
punt, maakt het N.B.W. een eind (art. 6.1.9.11). 

3. Zaakschade 

W ETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Aansprakelijkheid voor met motorrijtuigen veroorzaakte schade aan 
goederen kan eveneens uit de artikelen 1401 e.v. B.W. en uit artikel31 
W.V.W. voortvloeien. Hetschuldvermoeden uitartikel3llid 1 W.V.W. 
werkt echter ten aanzien van aan goederen toegebrachte schade slechts 
voor zover de schade niet meer bedraagt dan de waarde van het motor
rijtuig, dat de schade heeft veroorzaakt, met een ~nimum vanf 500,
(art. 31 lid 5). 

Bij personenschade geven de artikelen 1406 en 1407 aan, wie een vor
dering op de aansprakelijke persoon kunnen hebben. Bij zaakschade geeft 
de. wet dat niet aan. Waar het om gaat is tegenover wie de veroorzaker 
onrechtmatig heeft gehandeld. Op wier geschonden belangen heeft de 
geschreven of ongeschreven norm, die hij heeft overtreden, betrekking? 
Zie H.R., 17-1-1958, N.J., 1961, 568 en H.R., 14-3-1958, N.J., 1961, 
570 (50). Overtreding vim verkeetsnormen kan ook onrechtmatigheid 
tegenover wegbeheerders opleveren, wanneer ten gevolge van een ver
keersongeval de weg wordt beschadigd en/of bepaalde maatregelen 
moeten worden getroffen. Zie H.R., 19-12-1975, N.J., 1976, 280 
(G.J.S.); V.R.', 1976, 33 (Bru.). C.J.H. Brunner, die in V.R., 1978, 
blz. 29 e. v. schrijft over de relativiteit van verkeersnormen, concludeert 
dat verkeersnormen een ruim beschermingsgebied hebben. 

De schade, die iemand lijdt doordat een zaak wordt beschadigd of verloren 
gaat, kan abstract of concreet worden berekend (51). Wat de schade aan de 
zaak zelfbetreft zal, wanneer herstel van de zaak mo'gelijk en verantwoord 
is' het schadebedrag in beginsel ten minste gesteld kunnen worden op de' 
naar objectieve maatstaven berekende, kosten welke met het herstel zijn 
gemoeid. Dat geldt ook indien het herstel in het bedrijf van de benadeelde 
kan plaatsvinden. Zie H.R., 16-6-1961, N.J., 1961, 444 (L.E.H.R.); 

(49) Zie hierover M.J.P. Verburgh, in, A.A., blz. 322 e.v. 

(50) Zie over de relativiteitsleer AssER-RUTTEN-III, blz. 113 e.v.; HOFMANN-DRION, blz. 125 e.v. 

(51) Zie hierover A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Kluwer, Deven
ter, 1965, nrs. 25 e.v. en O.D. II, nrs. 21 tim 25 a. 
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V.R., 1961, 73 (P.). Verdedigd wordt dat voordelen die voor de bena
deelde ontstaan uit besparing van een zakelijke belasting, zoals de BTW, 
voor toerekening op de schade in aanmerking komen (52). Indien de 
beschadigde zaak na herstel desondanks een mindere waarde heeft dan 
v66r het schadevoorval, heeft de eigenaar ook recht op vergoeding van 
deze vermogensvermindering. Of dat het geval is moet ten tijde van het 
schadevoorval beoordeeld worden. Niet van belang is of deze waardever
mindering achteraf bezien, niet tot vermogensnadeel van de eigenaar 
leidt. Aldus H.R., 13-12-1963,N.J., 1964,449 (G.J.S.); V.R., 1964, 33 
met betrekking tot een beschadigde auto. Met waardevermeerdering ten 
gevolge van de reparatie kan echter ook rekening worden gehouden (53). 

Is herstel van de zaak niet mogelijk of verantwoord dan zal de waarde die 
de zaak ten tijde van de schadegebeurtenis had; verminderd met de 
eventuele waarde van de restanten, vergoed moeten worden: Verdedigd 
wordt dat daarbij moet worden uitgegaan van de vervangingswaarde (54). 
Voor zover het om schade gaat, die voortvloeit uit het niet kunnen 
gebruiken of genieten van een beschadigde of verloren gegane zaak, zal 
deze zoveel mogelijk concreet worden berekend (55). 

Een matigingsbevoegdheid ten aanzien van de zaakschade kent ons huidig 
recht niet. Artikel6.1.9.12a N.B.W. brengt daar verandering in. 

4. N.B. 

Hierboven is summier Nederlands aansprakelijkheidsrecht beschreven. 
De vraag of op de burgerrechterlijke, niet contractuele aansprakelijkheid 
voor ongevallen in het wegverkeer Nederlands of buitenlands recht toe
passelijk is wordt binnenkort door het inmiddels door Nederland goedge
keurde V erdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeerson
gevallen op de weg beheerst (Trbl., 1971, nr. 118 ;Staatsbl., 1978, 308). 

(52) Zie O.D. II, nr. 34 en de noot van BLOEJI;IBERGEN onder N.J., 1974, 352, punt 10. Anders 
Kantongerecht Den Haag, 9-11-1977,,N.J., 1978, 124. 
(53) AssER-RurrEN-lll, biz. 85; O.D. II, nr. 82. 
(54) Zie BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, nrs. 38, 42 en 43, en O.D. II, 
nr. 69. 
(55) Zie O.D. II, nrs. 25, 85 tim 97. 
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HOOFDSTUK II 

DE VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
MOTORRIJTUIGEN KRACHTENS DE W.A.M. 

1. Inleiding 

De Wet aansprakelijkheidsverz((kering motorrijtuigen (W.A.M.) is per 
1 januari 1965 volledig in werking getreden (Stdatsbl., 1964, 202) en 
respectievelijk per 1 januari 1967 (Staatsbl., 1966, 559), per 1 juli 1973 
(Staatsbl., 1972, 616), per 26 juli 1976 (Stqatsbl., 229) en per 1 sep
tember 1976 (Staatsbl. 377) gewijzigd. De wet voldoet aan de eisen die 
het met Belgic en Luxemburg gesloten verdrag d. d. 24 mei 1966 (Trbl., 
1966, nr. 178; in werking getredeil per 1 juli 1976, Trbl., 1976, nr. 90) 
stelt, en aan die van de Europese Richtlijn d.d. 24 april1972, gewijzigd bij 
Richtlijnd.d 19 december 1972 (PublicatiebladEEG, 1972, L 103,L 219 
en 1973, L 75) (1). 

' 
Op 6 december 1976 is een wetsontwerp tot wijziging van de W.A.M. 
ingediend (Tweede Kamerstukken 1976/77, 14281, nrs. 1-4). Daarin 
worden enkele belangrijke wijzigingen onder meer met betrekking tot de 
verzekeringsplicht en de controle op de nakoming daarvan en met betrek
king tot het verhaalsrecht van de W.A.M.-verzekeraar voorgesteld. Het 
Voorlopig Verslag (stuk. nr. 5) ,dateert van 25 augustus 1977. 

DeW .A.M. bemoeit zich niet myt het recht inzake aansprakelijkheid voor 
motorrijtuigen. Wat zij doet is op eigenaren, eventueel houders, van 
motorrijtuigen de verplichting leggen om een bepaald soort w.a.-verze
kering af te sluiten. Dat geschiedt ten behoeve van degenen, die door een 
verkeersongeval benadeeld worden en naar burgerlijk recht aanspraak op 
schadevergoeding hebben. Zij wil de gedupeerden zekerheid omtrent die 
schadevergoeding bieden. Die zekerheid wordt door de verzekerings
plicht niet volledig gewaarborgd en de wet bevat dan ook nog enkele 
andere "garantie-elementen" (2). Zij zorgt er voor dat de benadeelde 
rechtstreeks de verzekeraar kan aanspreken en dat deze laatste slechts in 
een zeer beperkt aantal gevallen verweer kan voeren tegen de vordering 

(1) V gl. ook het rapport van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Studiecommissie tot eenmaking 
van bet recht, dat behoort bij het door d'eze commissie opgestelde antwerp verdrag e.n de door haar 
ontworpen gemeenschappelijke bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, waarvan de meeste bepalingen in de W.A.M. zijn overgenomen. Het rapport is 
bij de Tweede Kamerstukken 6342 opgenomen als bijlage van de MvT onder nr. 4. De tekst van het 
antwerp verdrag en van de gemeenschappelijke bepalingen zijn als bijlage van de MvA opgenomen, 
stuk nr. 7. 
(2) Vgl. Tweede Kamerstukken 196!/1962, 6342, VV, nr. 5, biz. 1 en 2l.k. 
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van de benadeelde, die recht op schadevergoeding heeft. Zij kent voorts 
een Waarborgfonds Motorverkeer voor gevallen waarin de benadeelde 
zijn schadevergoeding niet van de aansprakelijke persoon of diens verze
keraar kan verkrijgen. 
In dit hoofdstuk geef ik de hoofdzaken van de W.A.M. weer. Daarbij zal 
ik ook aandacht besteden aan het ~anhangig wetsontwerp tot wijziging van 
de W.A.M. 

Literatuur 

Van de literatuur zij hiet vermeld : 
DRioN H., Kanttekeningen bij de aanstaande wet aansprakelijkheidsverze
kering motorrijtuigen, Verzekerings-Archief, 1963, biz. 135-166; 
PALM G.F., Aanrijding, schade en aansprakelijkheid, FED, Deventer, 
tweede druk 1971, blz. 233-270; 
WACHTER B., Het antwerp aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, 
R.M. Themis, 1962, biz. ,297-375. 

Losbladige uitgaven: 
- Onrechtmatige daad V, (Van Marwijk Kooy) Kluwer, Deventer, nrs. 
210-272; 
~ SchaderegellngMotorrijiulgen, onder redactie vari J:rvan der Wan
sem, Samsom, Alphen aan de Rijn; hoofdstuk 3, Wet aansprakelijkheids
verzekering motorrijtuigen (W.A'.M.) (J.H. Wansink). 

2. De verzekeringsplicht 

a. AwEMEEN 

Ingevolge artikel2, lid 1 W.A.M. mogen mo'torrijtuigen slechts deelne
men aan het verkeer, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekering welke aan 
de bij en krachtens de W.A.M. gestelde bepalingen beantwoordt. De 
leden 2, 3 en 4 van artikel2 bepalen op wie de verplichting tot het sluiten 
van een verzekering rust en dat deze verplichting geschorst is, zolang een 
door een ander gesloten verzekering, die aan de gestelde eisen voldoet, 
van kracht is. De leden 6, 7 en 8 van artikel 2 geven aparte regels met 
betrekking tot gewoonlijk in het buitenland gestalde motorrijtuigen. 
De wet kent een strafrechtelijke sanctie op het niet nakomen van de 
verzekeringsplicht in artikel 30 en een civielrechtelijke in artikel 27. Het 
Waarborgfonds, dat aan de benadeelde schade heeft moeten vergoeden, 
heeft ingevolge het laatste artikel niet aileen in het algemeen een ver
haalsrecht tegen de aansprakeliJke persoon, maar ook tegen degene die 
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zelf niet aansprakelijk is doch zi]n verzekeringsplicht met betrekking tot 
het motorrijtuig niet is nagekomen. 
Uit het bepaalde in artikel 2 lid 1 en artikel 30 blijkt dat het motorrijtuig 
niet onverzekerd aan het verkeer mag deelneffi'en. De controle daarop kan 
ten aanzien van niet-kentekenplichtige motorrijtuigen in het algemeen 
geschieden door na te gaan of de bestuurder het vereiste verzekeringsdo
cument bij zich heeft, terwijl op een bromfiets tevens een verzekerings
plaat moet zijn bevestigd (art. 14 en besluit 6-9-1965, Staatsbl., 414, 
laatstelijk gew. 27-2-1973, Staatsbl., 100). Ten aanzien van kenteken
plichtige motorrijtuigen ligt dat anders. De bestuurder behoeft in het 
algemeen geen verzekeringsbewijs bij zich te hebben en het bezit van een 
uiterlijk geldig verzekeringsdocument betekent nog niet dat een verzeke
ring van kracht is. Anders dan met name bij bromfietsen het geval is, 
pleegt de verzekering ten aanzien van het kentekenplichtig motorrijtuig te 
eindigen indien de verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij het 
motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover vetliest (3). De controle 
op de nakoming van de verzekeringsplicht moet hier geschieden met 
behulp van een centrale registrati'e van de van kracht zijnde verzekeringen 
(art. 13). Aan die registratie hapert echter veel. 
Het wetsontwerp 14281 wil het huidig controlesysteem verbeteren. On
derdeel van het voorstel tot verbetering is een fuimere verzekeringsplicht. 
In het wetsontwerp moet de bezitter van een motorrijtuig of de houder een 
verzekering sluiten indien het motorrijtuig zich op een weg bevindt of 
deelneemt aan het verkeer op een terrein ( 4). Gaat het echter om een · 
kentekenplichtig motorrijtuig dan moet de verzekering reeds worden 
gesloten indien voor het motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. De 
controle met betrekking tot kentekenplichtige motorrijtuigen wordt bier
door bij een goede registratie vergemakkelijkt. Er behoeft immers niet 
meer geconstateerd te worden dat het voertuig aan het verkeer deelnam, 
terwijl het onverzekerd was. 

b. HET MOTORRIJTUIG, DAT TOT VERZEKERING VERPLICHT 

' 
Artikel 1 W.A.M. geeft van een aantal begrippen definities, waaronder 
een van motorrijtuigen. De geg~en definitie is, afgezien van een gering' 
verschilpunt, ontleend aan artikel1 onder 2e W. V. W. Aan de definitie uit 
de W.V.W. is echter toegevoegd dat als een deel van het motorrijtuig 
wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of yoertuig is gekoppeld of na 

(3) Zie Schaderegeling Motorrijtuigen 3.9.1. 
( 4) Artikel 2 lid 1. Bedqeld zal zijn dat men verplicht is ervoor te zorgen .. dat een verzekering van 
kracht is, indien het motorrijtuig zich op een weg bevindt, of aan het verkeer deelneemt. 
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koppeling daarvan is losgeraakt, zolang het niet buiten het verkeer tot 
stilstand is gekomen. 
Bij een ontkoppelde oflosgeraakte aanhangwagen kan ten gevolge van die 
toevoeging de door die aanhangwagen veroorzaakte schade voor rekening 
van de W. A.M.-verzekeraar komen, wanneer de wagen bij het toebrengen 
van de schade (nog) nie~ op een juiste plaats was geparkeerd. Het is 
overigens mogelijk dat een ontkoppelde aanhangwagen, die ,buiten het 
verkeer tot stilstand is gekomen'', toch schade veroorzaakt, waarvoor de 
W.A.M.-verzekeraar moet opkomen. Dat blijkt uit het geval van de 
chauffeur, die de aanhangwagen wel op een juiste plaats had geparkeerd, 
maar had verzuimd de wielen van de wagen te blokkeren, waardoor deze 
na enige tijd op de enigszins hellynde weg in beweging was gekomen en 
tegen een andere auto was opgebotst. Hier was, riu de fout gemaakt was bij 
het parkeren van de vrachtauto m~t aanhangwagen en het losmaken van de 
koppeling tussen beide de len van dat motorrijtuig · (bij het manreuvreren 
met het motorrijtuig) sprake van aansprakelijkheid waartoe het motor
rijtuig aanleiding kon geven in de zin van artikel 2 W.A.M. Zie H.R., 
12-11-1971, N.J., 1972, 49; V.R., 1972, 35; vgl. voorts Hof Den Haag, 
27-2-1975, N.J., 1976, 227; V.R., 1975, 57. 
Onder motorrijtuigen vallen ook allerlei voertuigen, die bestemd zijn voor 
werkzaamheden buiten het verkeer, zoals draglines, bulldozers, land
bouwtrekkers, e. d. Zij nemen aan het verkeer deel en ingevolge artikel2 
lid 1 W.A.M. moet derh,alve de aansprakelijkheid, waartoe zij in het 
verkeer aanleiding kunnen geven, op de door de W.A.M. voorgeschreven 
wijze gedekt zijn. 
Ingevolge artikel 17 lid 3 kan bij algemene maatregel van bestuur vrij
stelling van de verplichting tot verzekering worden verleend met betrek
king tot bepaalde soorten van motorrijtuigen welke nauwelijks gevaar 
opleveren. Van deze bevoegdhei,d is geen gebruik gemaakt. 

C. Qp WIE RUST DE VERZEKERINGSPLICHT? 

Artikel 2 lid 2 W.A.M. legt de verplichting om een verzekering af te 
sluiten op de eigenaar van het motorrijtuig. Lid 3legt in afwijking daarvan 
de verplichting op de houder, die tot een van de vier daar genoerhde 
categorieen behoort. Het gaat om de houder aan wie het in artikel 9 lid 1 
W.V.W. bedoelde kenteken is opgegeven, de huurkoper, de houder van 
een tot zekerheid overgedragen motorrijtuig en de vruchtgebruiker. De 
opsomming stemt in hoofdzaak, maar niet volledig overeen met die van 
artikel 1 lid 1 onder 7e W.V.W. 
Het wetsontwerp 14281legt in artikel2lid 1 de verzekeringsplicht op de 
bezitter van een motorrijtuig en op degene aan wie het kenteken is 
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opgegeven. lndien er een houder is, ligt de verzekeringsplicht niet op de 
bezitter, maar op de houder, waarbij thans in lid 2 volledig aansluiting is 
gezocht bij de omschrijving van houder in artikel1lid 1 onder 7 e W. V. W. 
Deze bepaling duidt oak als houder aan degene, die , ,anderszins het 
motorrijtuig, anders dan als eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik 
onder zich heeft'' . 
De verzekeringsplicht is geschorst, zolang een door een ander gesloten 
verzekering die aan de wet voldoet, van kracht is. Zie artikel 2 lid 4. 

Vrijgesteld van de verzekeringsplicht is de St~at (art. 17 W.A.M.). Oak_ 
vrijgesteld zijn, na een daartoe gedaan en ing~willigd verzoek, degenen 
die gemoedsbezwaren tegen het sluiten van een verzekering hebben (artt. 
18 tim 21 W.A.M.). Het wetsontwerp 14281 breidt de mogelijkheid van 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren uit tot rechtspersonen, indien na
tuurlijke personen die bij die rechtspersonen betrokken zijn gemoedsbe
zwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan die mogelijkheid nader worden geregeld. 

d. WAT MOET VERZEKERD ZJJN? 

De vraag: wat verzekerd moet zijn, laat zich splitsen in twee vragen: 
welk€ aansprakelijkheid en van welke person en moet de aansprakelijkheid 
verzekerd zijn? Artikel 2 lid 1 ,W.A.M. verlangtverzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe motorrijtuigen aanleiding 
kunnen geven. Artikel 3 lid 1 ,w.A.M. somt de personen op, wier 
aansprakelijkheid de verzekering moet dekken. De wet duidt hen wier 
aansprakelijkheid dienovereenkomstig is verzekerd aan met de term ver
zekerden (art. 1) . 

d.l. ,De burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe het motorrijtuig 
aanleiding kan geven 

Terwijl de wet voluit heet Wet betreffende verplichte verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, komen wij in de wet 
zelf de term wettelijke aan,sprakelijkheid niet tegen. De wet spreekt over 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, daarmee tot uitdrukking brengend 
dat het niet alleen om aansprakelijkheid uit de wet maar ook om die uit 
overeenkomst gaat (5). 

(5) De term burgerrechteiijke aansprakelijkheid is overgenomen uit de gemeenschappeiijke bepalin
gen bij het ontwerp Beneiux-verdrag (Tweede Kamerstukken 6342, MvA, nr. 6, biz. 1). In de 
toelichting op die gemeenschappeiijke bepalingen wordt uitdrukkeiijk gezegd dat het gaat om de 
aansprakelijkheid van de verzekerde ,ongeacht de bron dier aansprakelijkheid: overeenkomst, 
onrechtmatige daad of strafbaar feit''. Zie de Tweede Karnerstukken 6342, nr. 4, biz. 4, r.k. Zie ook 
MvT, nr. 3, biz. 9, r.k. 
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Artikel2lid 1 eist voor het mogen deelnemen van een motorrijtuig aan het 
verkeer een w.a.-verzekering, maar noch artikel2 noch artikel3 bepaalt 
dat die w.a.-verzekering aileen betrekking behoeft ~e hebben op de aan
sprakelijkheid voor ongevallen in het verkeer (6). Inmiddels zijn er enkele 
uitspraken van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat aansprakelijkheid voor 
schade, welke niet bij het eigenlijk deelnemen aan het verkeer is ontstaan, 
moet zijn gedekt indien het veroorzaken van de schade in nauw verband 
met het deelnemen aan het verkeer staat. Zie.,H.R., 12-11-1971, N.J., 
1972, 49; V.R., 1972,35 enH.R., 9-1-1976,N.J., 1976,310 en punt 1 
van de noot van A.R.B.; V.R., 1976, 59. Schade veroorzaakt door een 
dragline aan een telefoonkabel of gasleiding, behoeft m.i. niet onder de 
dekking te vallen. Vgl. voorts H.R., 2-1-1970,N.J., 1970, 162; V.R., 
1970, 31 (v. M.K.). 

Ret gewijzigd artikel3 lid .1 in wetsontwerp 14281 neemt de onzekerheid 
hieromtrent weg en eist een verzekering, die de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid dekt waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan 
geven (7). In de MvT blz. 17 wordt er daarbij op gewezen, dat bij verkeer 
niet aileen aan het motorrijtuig in beweging moet worden gedacht, maar 
bijvoorbeeld ook aan het stilstaande motorrijtuig dat verkeerd staat gepar
keerd, waardoor schade kan ontstaan. 
W anneer nog wel en wanneer niet meer een zodanig verb and tussen de 
schade en het door het motorrijtuig deelnemen aanhet verkeer aanwezig 
is, dat de schade onder de verplichte W.A.M.-dekking valt, zal overigens 
niet altijd zonneklaar zijn. Schade veroorzaakt door het niet goed opletten 
van een inzittende bij het openen van een portie.r zal in het algemeen onder 
de dekking moeten vallen. Daarentegen liet Rechtbank Zwolle, 3-4-1974, 
N.J., 1975, 263, er buiten vallen de aansprakelijkheid van een inzittende 
van een stilstaande auto, die het portierraam dichtdraaide, waardoor de 
pols van een afscheid nemende kennis beklemd raakte. Hier ging het, 
aldus de rechtbank, niet om een risico eigen aan het motorverkeer (8). 

(6) Zie bierover in verschillende zin Drion, biz. 146/147 en Wacbte~blz. 319. Zie voorts Handelingen 
Tweede Karner 1962/1963, blz. 2234, l.k. waar de minister als een van de essentialia van bet antwerp 
noemt dat bet gebruik van motorrijtuigen in bet verkeer gedekt moet zijn door een w .a.-verzekering en 
Eerste Karnerstukken 6342, nr. 95a, MvA, biz. l/2. 
(7) Ook de Europese Ricbtlijn van 1972 die aan iedere Lid-Staat van de EEG voorschrijft ervoor zorg 
te dragen dat de verzekering van de gewoonlijk op zijn grondgebied gestalde motorrijtuigen mede de 
scbade dekt, die veroorzaakt is op bet grondgebied van de andere Lid-Staten, eist alleen dat ,de 
\¥ettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de deelneming aan het verkeer van voertuigen ... door 
een verzekering is gedekt" (art. 3 lid 1~. 
(8) Het verkeer, waaraan een motorrijtuig slecbts mag deelnemen indien bet verzekerd is, wordt door 
artikel1 W .A.M. geografiscb beperkt tot dat op wegen, als bedoeld in artikel1lid 1 onder 1e W. V. W. 
en dat op terreinen, die voor bet publiek of een zeker aantal personen toegankelijk zijn. Van een 
beperking is bier overigens nauwelijks sprake. Het wetsontwerp 14281 1aat deze geografiscbe 
beperking verdwijnen en werkt waarnodig met de begrippen ,weg" en ,terreinen", die inartike11 
nader worden gedefinieerd. 
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De verplicht voorgeschreven dekking betreft kennelijk geen andere aan
sprakelijkheid dan die voor ongevallen, waartoe het motorrijtuig aan
leiding geeft. De strekking van de wet is volgens H.R., 19-4-1968,N.J., 
1968, 327 , ,een regeling te treffen omtrent de verplichte verzekering tegen 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe motorrijtuigen aanleiding 
kunnen geven, ten einde de rechten van het slachtoffer van ongevallen 
welke door het verkeer van motorrijtuigen worden veroorzaakt te waar
borgen" . Zie ook artikel 13 lid 4 (9). 

'-
Blijkens artikel3 leden 2 en 3 moet de verzekering de schade omvatten, 
welke aan personen en aan goederen wordt toegebracht. Gelet op de 
strekking van de wet om de positie van slachtoffers van een verkeerson
geval te versterken, zou men veronderstellen dat de wetsontwerper met 
,personen" doelt op de verkeersslachtoffers- waaronder mede begre
pen de in artikel 1406 B.W. bedoelde nabestaanden. Uit de wets
geschiedenis blijkt echter dat ook de aansprakelijkheid, die bij een ver
keersongeval ten opzichte van bedrijfsvereniging en/of ziekenfonds kan 
ontstaan - waarover hoofdstuk 1,2.a.6. - door de verzekering moet 
worden gedekt. Zie ook hierna onder 3. Het gaat voorts niet aileen om de 
aan goederen zelf toegebrachte schade, maar naar moet worden aangeno
men ook om andere schade die voortvloeit uit het feit dat de goederen zijn 
beschadigd (gevolgschade, bedrijfsschade) ( 1 0). 
De verzekering moet - ook dat blijkt uit artikel 3 leden 2 en 3 - de 
schade omvatten toegebracht door in Nederland voorgevallen feiten en de 
schade toegebracht door feiten, voorgevallen in bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen landen'-en gebieden. Krachtens de Europese 
Richtlijn van 1972 moet de verzekering dekken de schade die is veroor
zaakt op het grondgebied van de andere Lid-Staten. Deze Ianden zijn dan 
ook alle naast enkele andere Ianden in het besluit ter uitvoering van artikel 
31id 3 genoemd. (Zie voor nadere bijzonderheden dit besluit van 23-11-
1972, Staatsbl., 618, laatstelijk gewijzigd 5-12-1974, Staatsbl., 732). 
De dekking voor in het buitenland toegebrachte schade moet voldoen aan 
de aldaar gestelde eisen. 

d.2. De verzekerden 

Ingevolge artikel 3 lid 1 moet de voorgeschreven verzekering de aanspra
kelijkheid dekken van de eigenaar, van iedere houder en van iedere 
bestuurder van het motorrijtuig alsmede van de vervoerde personen. Van 

{9) Zie voorts Tweede Kamerstukk:en 6342, VV, nr. 5, biz. 1. 
(10) Zie Palm, biz. 246; Schaderegeling Motorrijtuigen 3.4.3. 
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de verzekering mag echter uitgezonderd worden de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de 
macht over het motorrijtuig hebben verschaft, en van hen die dit wetende 
het motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken. Wordt in zo'n uitgezon
derd geval met het motorrijtuig aan een derde schade toegebracht, dan zal 
de benadeelde eventueel bij het Waarborgfonds Motorverkeer vergoeding 
van de geleden schade kunnen vorderen. Of sprake is van diefstal moet 
worden beoordeeld aan de hand van de rechtspraak inzake artikel 310 
Wetboek van Strafrecht. Zie H.R., 19-4-1968, N.J., 1968, 327; V.R., 
1968,58 (P.);A.A., 1968, blz. 217, (H.K.K.). 

De aansprakelijkheid van de werkgever krachtens artikel 1403 lid 3 voor 
een ongeval dat zijn werknemer met een eigen auto in het kader van zijn 
dienstverband heeft veroorzaakt, behoeft niet door de verzekering te 
worden gedekt. Het gebeurt wel. 

e. HET GEWOONLIJK IN HET BUITENLAND GESTALDE MOTORRIJTUIG 

De verzekeringsplicht krachtens deW .A.M. geldt blijkens art. 2lid 6 niet 
met betrekking tot motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn 
gestald, mits een bepaalde instantie de verplichting op zich heeft genomen 
om de door die motorrijtuigen toegebrachte schade overeenkomstig de 
bepalingen van de W.A.M. te vergoeden. In Nederland treedt als zoda
nige instantie op het Nederlands~ Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, 
hierna verder aan te duiden als het Bureau (11). 
Blijkens artikel 2 lid 8 neemt het Bureau de in lid 6 bedoelde verplichting 
in ieder geval op zich met betrekking tot motorrijtuigen, welke gewoonlijk 
zijn gestald in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landen. 
Dat zijn de EEG-landen en enkele andere landen en gebieden (Zie voor de 
uitzonderingen het betreffende besluit van 23-11-1972, Staatsbl., 617, 
laatstelijk gewijzigd 5-12-1974, Staatsbl., 732). Een en ander is in over
eenstemming met de Europese Richtlijn van 1972. 
De bureaus in de verschillende landen die de aldaar plaatsvindende scha
degevallen waarbij een buitenlands motorrijtuig is betrokken, afwikkelen 
of laten afwikkelen, brengen de kosten daarvan in rekening aan het bureau 
van het land, waar het motorrijtuig thuis hoort. Dat laatste bureau zal 
vervolgens verhaal zoeken bij de verzekeraar. Blijkens artikel3 lid 3 kan 
het Bureau verhaal zoeken op de aansprakelijke persoon en op de gene op 
wie de verzekeringsplicht rust, vo~r zover de voorgeschreven dekking met 
betrekking tot in het buitenland yoorgevallen feiten ontbreekt. 

(11) B!ijkens artikel 2 lid 6 kan ook een groep van verzekeraars ot'een buitenlandse instantie de. 
hierbedoelde verplichting op zich hebben genomen. Zie hierover en over het gehele systeem van de 
internationale verzekeringsbewijzen Schaderegelktg Motorrijtuigen 4.4. 
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f. HET NIET-NAKOMEN VAN DE VERZEKERINGSPLICHT 

Strafbaar is ingevolge artikel 30 lid 1 hij, die al"s eigenaar dan wel houder 
of bestuurder, een tnotorrijtuig hetzij doet deelnemen aan hetzij toelaat dat 
het deelneemt aan het verkeer, zonder dat een verzekering overeenkom
stig de W.A.M. van kracht is. Voor de vraag of een verzekering overeen
komstig de W.A.M. van kracht is, acht de Hoge Raad beslissend of de 
vereiste dekking ten opzichte van de eventuele benadeelde aanwezig is. Of 
de verzekeringsovereenkorpst beperkingen ten aanzien van de door de wet 
minimaal vereiste dekking inhoudt, doet niet ter zake, nu die beperkingen 
ingevolge artikel11 jo. artikel 6 niet aan een benadeelde kunnen worden 
tegengeworpen. Zie H.R., 15-3-1966, N.J., 1967, 438 (Enschede). 
Evenmin is van belang of de verzekering is geeindigd mits en zolang de 
verplichtingen van de verzekeraar jegens eventuele benadeelden inge
volge artikel13 lid 4 blijven bestftan. Zie H.R., 11-6-1968, N.J., 1968, 
330 (Enschede); V.R., 1968, 71. · · 

Het wetsontwerp 14281 brengt enkele wijzigingen in artikel30 aan. Een 
daarvan is gericht tegen de uitleg welke de Hoge Raad blijkens de boven
vermelde uitspraken aan het huidig artikel 30 geeft. In het wetsontwerp is 
strafbaar het niet gesloten hebben van , ,een ver~ekering ... welke voldoet 
aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen''. Naar mijn mening 
kan met een dergelijke wijziging de conclusie, waartoe de Hoge Raad in 
het arrest van 15-3-1966 is gekomen, niet opzij worden geschoven. De 
W.A.M. zelf staat immers toe dat in de verzekeringsovereenkomst beper
kingen van de dekking ten opzichte van de verzekeringnemer en -in het 
wetsontwerp ook heel duiqelijk - ten opzichte van de verzekerde, die 
geen verzekeringnemer is, worden bedongen. Bij een dergelijk intern 
beperkte verzekering kan dus geen sprake van strafbaarheid zijn (12). 
Watde conclusie van deHogeRaadinhet arrestd.d. 11-6-1968 betreftligt 
dit anders. Gelet op de bedoeling van de huidige wetsontwerper zal men 
straks strafbaarheid bij de geeindigde verzekering ondanks de toepas
selijkheid van artikel 13 lid 4 moeten aannemen. 
De lagere rechtspraak acht de zg. persoons- of rijbewijsverzekering geen 
verzekering overeenkomstig de W ~A.M. Zie Kantongerecht Leeuwarden, 
4-9-1968, N.J., 1969, 476; Rb. Groningen, 18-9-1975, N.J., 1976, 96 
(G.E.M.); V.R., 1976, 52 (v.R.) en Rb. Dordrecht, 1976, 458. Bij deze 
verzekering is de aansprakelijkheid van een. bepaalde persoon gedekt 
tijdens het besturen van ieder willekeurig motorrijtuig, dat aan de in de 
polis gestelde eisen wat betreft soort, maximum catalogusprijs, ouderdom 
en technische toestand voldoet en waarvoor niet reeds een verzekering van 

(12) Zie ook Tweede Kamerstukken 14281, VV, nr. 5, biz. 7. 
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kracht is (13). Deze vorm van verzekering is van belang voor garage
houders en handelaren in motorrijtuigen. 

De verzekering kent de zgn. W.A.M.-clausule, krachtens welke de verze
kering ondanks andersluidende polisbepalingen geacht wordt aan de door 
of krachtens de W.A.M. gestelde eisen te voldoen. Tach zou zij geen 
verzekering overeenkomstig de W.A.M. zijn omdat het motorrijtuig, dat 
de verzekerde bestuurt, niet krachtens de verzekeringsovereenkomst is 
verzekerd als een ander als bestuurder optreedt. Tegen deze rechtspraak is 
in te brengen dat zodra iemand als bestuurder met een rijbewijsverzeke
ring een motorrijtuig aan het verkeer doet deelnemen dank zij de 
W.A.M.-clausule de voorgeschreven dekking aanwezig is en meer eist de 
huidige wet niet. V gl. ook het bindend ad vies van H. S. Catz, H. K. Koster 
en B. Wachter juni 1970, V.R., 1970, 101, dat echter de toepassing van 
artikel 6 betreft. 
Naar mijn mening is het onjuist om de bestuurder, die geen eigenaar of 
houder van het motorrijtuig is, strafbaar te stellen, indien hij in het bezit 
van ee.n rijbewijsverzekering is en geen normale verzekering met bettek
king tot het motorrijtuig van kracht is. Deze bestuurder heeft juist een 
extra veiligheidsmaatregel getroffen, die men moet toejuichen. Bij de 
wijzigingvan artikel ~0 zouhi€rmee rekening-moeten worden_gehouden. 
Het voorgestelde lid 4 van dit artikel in wetsontwerp 14281 doet dat niet. 

De voorgeschreven verzekering kan niet aileen ontbreken omdat degene 
op wie de verzekeringsplicht rust geen verzekering heeft willen afsluiten, 
maar ook omdat de verzekeraars niet bereid zijn een verzekering aan te 
gaan. Bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp W.A.M. is 
aan dit punt veel aandacht besteed. De regering nam aan dat de verzeke
raars ieder, die geen bijzonder risico vormt en over een behoorlijke auto 
beschikt, zouden accepteren en voor bijzondere risico's een aparte rege
ling zouden treffen (14). Dat laatste is ook gebeurd, doordat de verzeke
ringsmaatschappijen gezamenlijk de verzekeringsmaatschappij Terminus 
hebben opgericht, waarnaar de zwaardere risico's kunnen worden verwe
zen. De verzekering bij Terminus geschiedt echter t~~en hogere premie. 
Dat de W.A.M. de verzekeraars geheel vrij laatin hun acceptatiepol'itiek 
is duidelijk aan het licht gekome'n in het geval van de woonwagenbewo-

(13) Zie Kluwer's Assurantie-zakboek, blz. 7, 8, waar ook de kentekenbewijsverzekering en de 
garageverzekering ter sprake komen. Rb. As sen, 6-3-1973, N.J., 1973, 403 handelt over de vraag of 
de kentelcenbewijsverzekering een verzekering in de zin van de .)V.A.M. is in verband met het 
bepaalde in artikel 25 lid l onder b. 
(14) Tweede Kamerstuklcen 6342, nr. 5, VV, blz. 7; MvA blz. 5 en 6; Eerste Kamer, nr. 95a, MvA, 
blz. 2, l.k.; Handelingen E.K. blz. 2336/7. 
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ner, die zijn auto niet tegen normale premie bij een van de maatschappijen 
kon verzekeren en dat ondanks het feit dat hij blijkens zijn , ,rijverleden'' 
geen bijzonder risico vormde. Betrokkene werd verwezen naar Terminus, 
maar weigerde zich erbij neer te leggen, dat hij als woonwagenbewoner 
geen verzekering op normale condities kon aangaan. Daar hij vervolgens 
onverzekerd rondreed kwam hij met de strafrechter in aanraking. De zaak 
kwam bij de Hoge Raad. Ret feit datbetrokkene niet op normale condities 
door de verzekeraars werd geaccepteerd, terwijl hij geen bijzonder risico 
opleverde, bevrijdde hem.naar het oordeel van ons hoogste rechtscollege 
niet van de verplichting om een verzekering te sluiten. Zie H.R., 6-12-
1977, N.J., 1978, 157 (15). 
Deze uitspraak maakt de vraag of het juist is dat verzekeraars beslissen of 
en onder welke condities iemand met een motorrijtuig kan deelnemen aan 
het verkeer, (weer) actueel. 

3. De benadeelde en zijn eigen recht tegen de verzekeraar 
'-

In zijn arrest van 9-1-1976, N.J., 1976, 310 (A.R.B.); V.R., 1976, 59 
zegt de Hoge Raad dat , ,de W.A.M. beoogt om door middel van een 
verplichte verzekering en een waarborgfonds de slachtoffers van door een 
motorrijtuig toegebrachte schade te beschermen tegen het risico van 
oninbaarheid van hun vordering tot schadevergoeding als gevolg van 
insolventie of onvindbaarheid van de eigenaar of de bestuurder van het 
bewuste motorri jtuig ... ''. Voor die bescherming is van groat belang 
artikel61id 1, dat de benadeelde een eigen recht geeft tegen de verzekeraar 
en bepaalt dat betaling door de verzekeraar aan de verzekerde hem niet 
jegens de benadeelde bevrijdt, indien de laatste niet is schadeloos gesteld. 
Aldus wordt voorkomen dat de door de verzekeraar uit te betalen schade
vergoeding niet aan de benadeelde ten goede komt. De vergoeding zal bij 
faillissement van de verzekerde ook niet in diens boedel vallen. 
De benadeelden aan wie artikel 6 een eigen recht tegen de verzekeraar 
toekent, omvatten meer personen dan het slachtoffyr en eventueel zijn 
nabest_aanden. Art. 1 verstaat onder benadeelden: , ,Zij die schade hebben 
geleden welke grand oplevert voor toepassing van deze wet, alsmede hun 
rechtverkrijgenden". De regering lichtte die bepaling destijds als volgt 
toe: , ,Derhalve is hieronder niet slechts begrepen het slachtoffer van het 
ongeval zelf doch eenieder jegens wie de verogrzaker daarvan aansprake
lijk is, hetzij deze een recht heeft uit eigen hoofde (o.a. op grand van 

(15) Inmiddels heeft het Hof Arnhem, blijkens een bericht van 11 mei 1978 in de Vo1kskrant, de 
woonwagenbewoner schuldig bevonden, maar geen straf opgelegd. 
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artikel1401 e.v. B.W. of artikel 95 Ongevallenwet), hetzij een afgeleid 
recht, dat bijv. door cessie of subrogatie kan zijn verkregen" (16). 
lnmiddels is de Ongevallenwet uit onze sociale verzekering verdwenen. 
Men kan nu echter denken aan het eigen recht van de bedrijfsvereniging 
tegenover de aansprakelijke persoon krachtens de artikelen 90 en 91 Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.), naast dat krachtens 
de artikelen 52a en 52b Ziektewet (Z. W.) en dat van het ziekenfonds bij de 
verplichte ziekenfondsverzekering krachtens de artikelen 83b en 83c 
Ziekenfondswet (Z.F.W.). 
Aangezien het uitvoeringsorgaan sociale verzekering geen , ,rechtverkrij
gende" van het slachtoffer is, kan men bij deze uitleg overigens wel een 
vraagteken plaatsen. Zie het hiervoor onder d.1. opgemerkte over artikel 
3. De rechtspraak maakt daar ebhter geen proble~m van. Zie Rb. Rot
terdam, 19-4-1974,N.J., 1975, 515 en het hienmder vermelde arrest van 
de Hoge Raad. 
Maar al kan een uitvoeringsorgaan van een van de bovenvermelde sociale 
verzekeringswetten eventueel benadeelde in de zin van de W. A.M. zijn, 
dit betekent niet dat het uitvoeringsorgaan de ten behoeve van het slach
toffer gemaakte kosten in aile gevallen, waarin iemand jegens het ver
keersslachtoffer aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk op diens W am
verzekeraar kan verhalen. Met betrekking tot een vordering van een 
ziekenfonds overwoog deHoge Raad in zijn arrest d.d. 7-11-1975, N.J., 
1976, 332 (A.R.B.); V.R., 1976, 25, dat de verzekeraar ,niet krachtens 
art. 6 W.A.M. jegens het Ziekenfonds tot schadevergoeding verplicht is 
dan indien en voor zover J. jegens het Ziekenfonds voor de aan B. 
veroorzaakte schade aansprakelijk is ingevolge de art. 83b en 83c 
Ziekenfondswet''. Zie over de aansprakelijkheid van de veroorzaker van 
de schade jegens de bedrijfsvereniging en het ziekenfonds hoofdstuk I, 
2.a.6. 

Artikel 6 bepaalt dat de verzekering aan de benadeelde een eigen recht 
tegen de verzekeraar geeft. lngevolge artikel1 moet onder de verzekeraar 
worden verstaan de verzekeringsonderneming, welke door de Minister 
van Financien is toegelaten in de zin van artikel 2 lid 5, en voorts het 
bureau, bedoeld in artikel 2 lid 6 (17). 

Indien de afgesloten W.A.M.-verzekering een ruimere dekking biedt dan 
door en krachtens de wet is voorgeschreven geldt de rechtstreekse actie 

(16) Tweede Kamerstukken 6243, MvT, nr. 3, biz. 8/9. 
(17) In wetsontwerp 14281 word! voorgesteld de eerste zin van artikel6lid 1 zodanig te wijzigen dat 
duidelijk blijkt dat de wet (en niet de ve~zekeringsovereenkomst) aan de benadeelde een eigen recht 
toekent. 
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niet ten aanzien van de extra dekking, behoudens voor zover de extra 
dekking hierin bestaat dat de verzekerde sam meer bedraagt dan is voorge
schreven. (Let voor het laatste geval echter op het bepaalde in artikellllid 
1, tweede zin.) Dat blijkt m.i. uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 
23-6-1972,N.J., 1973,36, waarin deHogeRaadde vraag of de beperking 
van de werkingssfeer van de-·verplichte dekking tot de schade, toegebracht 
aan personen en goederen door feiten, voorgevallen in het in artikel 3 
leden 2 en 3 bedoeld territoir, 'ook geldt voor de. rechtstreekse actie 

\ 

bevestigend beantwoordt. · · 

Zoals hiema onder 4 ter sprak6 komt staat de W.A.M. toe bepaalde 
risico's van de voorgeschreven dekking uit te sluiten met werking tegen
over de benadeelden. Indien en voor zover de verzekeraar van deze 
mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, za:t de rechtstreekse actie wei 
gelden ten aanzien van de schade, die de verzekeraar aldus onder de 
dekking laat vallen (18). 

Indien er bij een ongeval meer benadeelden zijn en het totaalbedrag van de 
verschuldigde schadeloosstellingen de verzekerde sam overschrijdt, wor
den, aldus artikel 6 lid 2, de rechten van de benadeelden tegen de 
verzekeraar naar evenredigheid teruggebracht tot het beloop van die sam. 
Zie ook de tweede zin van artikel 6 lid 2 en voorts artikel 26 lid 5. 
Th. L. van der Veen heeft erop gewezen, dat vooral toen de verzekerde 
sam, die minimaal krachtens de W.A.M. moest zijn verzekerd, nag laag 
was, nogal eens processen van emstig gewonde verkeersslachtoffers op de 
lange baan werden geschoven, oindat de bedrijfsvereniging nog niet had 

'-· beslist welk bedrag zij kon vorderen. De assuradeur kon dan als verweer 
voeren, dat hij niet met de getrOffene kon afrekenen zonder in strijd te 
komen met artikel 6 van de W.A.M. (19). Nu het voorgeschreven mini
mum f 1.000.000,- bedraagt is de mogelijkheid dat artikel 6 lid 2 
toepassing moet vinden verkleind, doch niet' verdwenen. 
Een ander punt waar Van der Veen tegelijkertijd op wees, is dat bij de 
toepassing van artikel 6lid 2 het echte slachtoffer- de getroffen mens -
wordt gelijkgesteld met een rechtspersoon als een verzekeraar of een 
ziekenfonds en dat hij met dergelijke rechtspersonen moet concurreren. 
Z.i. zou de persoonlijke vordering van een getroffene in artikel6 voorrang 
moeten krijgen boven aile vorderingen van rechtspersonen, die een van de 
getroffene afgeleid of aan hem ontleend rechttot verhaal bezitten. De 

(18) Drion, biz. 148. 

(19) Ontleend aan de Vraagbaak d.d. 18-6-1976, biz. 532, die de inboud van een artikel van mr. 
Th.L. VANDERVEEN uit Elseviers Weekblad van 22-5-1976 weergeeft. 
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bedri jfsverenigingen zijn deze mening ook min of meer toegedaan en laten 
in de praktijk veelal het slachtoffer het eerst aan bod komen (20). In het 
VV bij wetsontwerp 14281 hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie voor 
dit punt aandacht gevraagd. 
Onder verwijzing naar mijn opmerkingen in hoofdstuk I, 2.a.6. ove:chet 
verhaalsrecht van de sociale verzekeraar breng ik in herinnering dat de 
vordering van de getroffene m.i~niet afhankelijk mag zijn van de wijze 
waarop de rechter de verhaalsvorderingen van de bedrijfsvereniging en het 
ziekenfonds vaststelt. W anneer dat wei gaat ten ~oste van smartegeld en 
andere niet door de sociale verzekeraars verg6ede schadeposten van het 
slachtoffer, schiet hij met de hier bepleite preferentie ten opzichte van 
bedrijfsvereniging en ziekenfonds niet veel op. 

4. De beperkingen en uitsluitingen; bet verhaalsrecht van de 
W .A.M.-verzekeraar, 

a. ALGEMEEN 

Ingevolge artikel 11 lid 1, eerste zin kan de verzekeraar geen uit de 
wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst of uit deze 
overeenkomst zelf voortvloeiende nietigheid, verweer of verval tegen
werpen aan een benadeelde die __: zoals wij hiervoor onder 3 hebben 
gezien- krachtens een eigen recht tegen de verzekeraar kan ageren. In de 
polis bedongen uitsluitingen of Q~perkingen ten aanzien van de voorge
schreven dekking hebben dientengevolge geen werking ten opzichte van 
de benadeelden. Zij hebben wei werking ten opzichte van de verzekerden, 
en zij kunnen in combinatie met een bedongen recht van regres, zij het niet 
in aile gevallen, met zich brengen dat de w::A.M.-verzekeraar die on
danks de uitsluiting of beperking schade aan de benadeelde heeft moeten 
vergoeden, voor de uitgekeerde schadevergoeding verhaal kan nemen op 
een of meer verzekerden. 
Naast c:Ie beperkingen en uitsluitingen die slechts interne werking, nl. ten 
opzichte van de verzekerqen, hebben, zijn evenwel een beperkt aantal 
uitsluitingen en beperkingen met externe werking mogelijk, dat wil zeg
gen met werking tegenover de benadeelden. Uit de W.A.M. volgt welke 
dat zijn. 

b. DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MET EXTERNE WERKING 

De mogelijke uitsluitingen en b€perkingen krachtens polisbeding met 
externe werking betreffen: 

(20) Zie Periodiek voor sociale verzekering (Kluwer, Deventer) jaargang 1976, biz. 138/139. 
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- de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal 
of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en 
van hen die, dit wetende, dat motorrijtuig zonder geldige reden ge
bruiken (artikel 3 lid 1). Zie ook hiervoor,onder d.2.; 

- de goederen die door het verzekerde motorrijtuig worden vervoerd met 
uitzondering van die, welke toebehoren aan personen, vervoerd 
'krachtens een vergunning als bedoeld in artikel4 W .A.P. (art. 3lid 2). 
De wetgever zal hier gedacht hebben aan de aansprakelijkheid van 
beroepsgoederenvervoerders. Wachter schrijft dat onder goederen 
niet is begrepen de kle,ding van inzittenden (21); 

- de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de verzekering
nemer, de eigenaar, de houder en de bestuurder van het motorrijtuig en 
voor die toegebracht aan de echtgenoten van deze personen alsmede 
hun bloed- en aanverwanten in de rechte linie, mits dezen bij hen 
inwonen en door hen worden onderhouden (art. 4lid 1). De mogelijk
heid tot deze uitsluiting is ingegeven door de gedachte dat samen
spanning tussen deze in nauwe relatie met elkaai' staande personen 
moet worden voorkomen (22.,). De bepaling schiet echter kennelijk 
over haar doel heen. De W.A.M.-verzekeraars plegen slechts een 
beperkt gebruik van deze uitshiitingsmogelijkheid te maken. Zo pleegt 
de aansprakelijkheid voor letselschade ~egenover deze personen 
meestal wel gedekt te zijn (23). ' 

- de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan 
snelheids- en prestatieritten en -wedstrijden, waarvoor de in artikel24 
W.V.W. bedoelde ontheffing is verleend (art. 4 lid 2). Voor het 
hieraan verbonden zwaardere risico moet, indien en voor zover de 
gewone W.A.M.-polis dit risico niet dekt, een aparte verzekering 
worden afgesloten, anders mag de in artikel 24 W.V.W. bedoelde 
ontheffing niet worden verleend. Zie lid 5 van artikel 24 W. V. W. ; 

- de aansprakelijkheid voor schaden die een bepaald bedrag niet te 
hoven gaan (art. 5 lid 2). Bij besluit van 22-3-1967, Staatsbl., 200, 
gewijzigd bij besluit van 4-6-1968, Staatsbl., 286 en van 15-12-1971, 
Staatsbl., 751, is dit bedrag vastgesteld opf 100,-. Het gaat hier om 
een zg.franchise. Overschrijdt de schade de. franchise, dan komt_zij 
volledig voor vergoeding in ,aanmerking. De verzekeraars hebben 
voor het franchisebeding geen belangstelling (24). Het wetsontwerp 
14281 laat de mogelijkheid hiertoe vervallen. 

(21) Wachter, biz. 337; zie oak Palm, biz. 251. 
(22) Tweede Kamerstukken 6342, MvT, nr. 3 biz. 10. 
(23) Schaderegeling Motorrijtuigen, 3.5.3. 
(24) Schaderegeling Motorrijtuigen, 3.5.3. 
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Het staat de verzekeraar vrij om van deze door de W.A.M. geboden 
mogelijkheden tot uitsluiting of beperking van het risico met externe 
werking aldan niet volledig of geen gebruik te maken. Wil hij er gebruik 
van maken dan moet hij de gewenste beperking of uitsluiting bedingen. 
W anneer de verzekeraar de verzekering aangaat tot een hoger bedrag dan 
krachtens de wet wordt geeist, hebben de bedongen uitsluitingen en 
beperkingen (evenals uit de wet voortvloeiende verweren enz.) ten aan
zie,n van dat meerdere wei externe werking (art. 11lid 1, tweede zin) (25). 

C. DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MET INTERNE WERKING 

Andere bedongen uitsluitingen of beperkingen ten aanzien van de voorge
schreven dekking dan de onder b opgesomde hebbe11 geen externe wer
king. Ook verweermiddelen, welke de verzekeraar aan de wettelijke 
bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst ontleent, kan hij inge
volge artikel 11 lid 1 niet aan de benadeelde tegenwerpen. De wetgever 
heeft hier met name gedacht aan een eventueel beroep op artikel 251 
W.Kh. en op artikel 276 W.Kh. (26). 

De wetgever laat de verzekeraar vrij in het bedingen van uitsluitingen en 
beperkingen. Gebruikelijk zijn uitsluitingen ter zake van het niet bezitten 
van rijbevoegdheid, opzet, ander gebruik van het voertuig dan in polis of 
aanvraagformulier vermeld, molest en atoomkernreacties en het niet-na
komen van verplichtingen. Zij kunnen in de meeste gevallen niet worden 
ingeroepen tegenover de verzekerde die geen verwijt treft (27). Artikel5 
lid 1 bepaalt nog uitdrukkelijk dat indien de overeenkomst een beding 
inhoudt dat de verzekerde persoonlijk voor een deel in de vergoeding van 
de schade zal bijdragen (, ,eigen risico' ') de verzekeraar niettemin jegens 
de benadeelde gehouden blijft tot betaling van de schadeloosstelling die 
krachtens de overeenkomst ten laste. van de verzekerde blijf~. 
Doet zich een geval voor waarin een bedongen uitsluiting ofbeperking van 
toepassing is, dan maakt het voor de verzekeraar strikt genomen dus 
verschil of de verzekerde hem aanspreekt dan wei of de benadeelde dat 
doet. Aangezien artikel 6 lid 1, tweede zin echter bepaalt dat het te
nietgaan van zijn schuld aan de verzekerde hem niet bevrijdt jegens de 

(25) Het besluit ter uitvoering van artikel22 val\.27-10-1964, Staatsbl., 410, gew. bij besluit van 
4-6-1968, Staatsbl., 286 en van 15-12-1971, Staatsbl., 751, eisteen verzekerd bedrag van ten minste 
f 1.000.000,- per gebeurtenis en in gev<,tl sprake is van een motorrijtuig, dat is ingerichnot het 
vervoer van meer dan acht person en, de bestuurder daaronderniet begrepen, een bedrag van minimaal 
f 150.000,- per plaats tot ten hoogstef 3.000.000,- voor aile plaatsen per gebeurtenis. Vgl. nog 
H.R., 29-4-1977, N.J., 1978, 99 (A.R.B.). 
(26) Tweede Kamerstukken 6342, MvT, m. 3, biz. 12. 
(27) Zie over de gebruikelijke uitsluitingen en beperkingen ten opzichte van de verzekerde Schadere
geling Motorrijtuigen, 4.3. biz. 18, 19 jo 4.2. biz. 7 e.v .. 
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benadeelde, tenzij deze is schadeloos gesteld, i~ dit verschil in feite van 
weinig betekenis. 
Men kan de vraag stellen of het is toegestaan de voorgeschreven dekking 
via contractuele uitsluitingen en beperkingen ten opzichte van de verze
kerden op elke denkbare wijze uit te hollen. M.i. verbiedt de W.A.M. dit 
inderdaad niet en is dit ook het standpunt van de Hoge Raad. Zie H.R., 
15-3-1966, N.J., 1967, 438 (Enschede). Zie hierboven onder 2.f. 
Rechtbank Rotterdam, 10-10-1969, N.J., 1970, 276; V.R., 1970, 102 
was van oordeel dat de zg. rijbewijsverzekering- waarover mede hier
voor onder 2.f. - niet aan de W.A.M. voldeed en verbond hieraan de 
consequentie dat de benadeelde geen rechtstreekse actie tegen de verze
keraar krachtens artikel 6 had. Anders.het reeds genoemde bindend ad vies 
van Catz, Koster en Wachter, V.R.; 1970, 101. Gelet op de strekking van 
de W.A.M. is er natuurlijk alles voor te zeggen spoedig aan te nemen dat 
er sprake is van een verzekering, die ingevolge het bepaalde in artikel 6 
aan de benadeelde een eigen recht geeft. Van zo'n verzekering zal m.i. in 
ieder geval sprake zijn indien de polis de zg. W.A.M.-clausule behelst, 
krachtens welke de verzekering ondanks anders·luidende polisbepalingen 
geacht wordt aan de door of krachtens de W.A.M. gestelde eisen te 
voldoen (28). 

d. HET VERHAALSRECHT VAN DE VERZEKERAAR 

Artikel11lid 2 bepaalt d~t de verzekeraar zich voor de gevallen, waarin 
hij volgens de wet of de vetzekeringsovereenkomst tegenover de verze
kerde gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen, 
een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en 
indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekering
nemer is. De vraag die deze bepaling oproept is of deze be paling slechts te 
kennen geeft, dat de W.A.M. de vrijheid van de verzekeraar om een 
verhaalsrecht voor bepaalde gevallen te bedingen onverlet laat of dat zij 

1 .• 

meer doet. Breidt zij de werking van het bedongen verhaalsrecht uit? Kan 
de verzekeraar, wanneer hij met ~en beroep op artikel 251 W.Kh. de 
verzekeringsovereenkomst heeft vemietigd en dientengevolge het bedon
gen verhaalsrecht is weggevallen, toch ingevolge artikel11lid 2 de aan de 
benadeelde vergoede schade op de verzekeringnemer verhalen? Kan hij in 

(28) In wetsontwerp 14281 wordt voorgesteld de eerste zin van artikel6lid 1 als volgt te lat_en luiden: 
,De benadeelde heeft jegens de verzekeraar door wie de aansprakelijkheid volgens deze wet is 
gedekt, een eigen recht op schadevergoeding". Beter lijkt mij een iets ruimere formulering, waarbij 
gesproken word! over , ,de verzekeraar door wie de aansprakelijkheid met het oog op deze wet is 
gedekt". De vraag of sprake is van een verzekering die aan de eisen krachtens deW .A.M. voldoet kan 
hier verder buiten beschouwing blijven. Daar bemoeit art. 30 zich mee. 

1053 



een geval, waarvoor hij zijn aansprakelijkheid in de verzekeringsovereen
komst heeft uitgesloten en verhaal heeft bedongen, krachtens artikel11lid 
2 verhaal nemen op de verzekerde, die in een dergelijk geval een schade 
heeft veroorzaakt en die zelf geen partij bij de verzekeringsovereenkomst 
is? 
De laatste vraag is verschillende malen aan de rechter voorgelegd en zowel 
bevestigend als ontkennend beantwoord (29). De Hoge Raad maakte aan 
de onzekerheid op dit punt een einde met zijn uitspraak d.d. 12-3-1971, 
N.J., 1971, 247; V.R., 1971, 77 (v.M.K.) waarin hij overwoog: 
, ,dat blijkens deze wetsgeschiedenis het bij de verzekeringsovereenkomst 
voorbehouden verhaalsrecht van art. 11 lid 2 W.A.M. alleen dan tegen 
een verzekerde die niet de verzekenngnemer is kan wo,rden uitgeoefen,~, 
indien zijn aansprakelijkheid wel door de bestaande verzekering gedekt 

\ 

wordt, maar hij zijn rechten uit de polis heeft verspeeld door na het 
ongeval niet te voldoen aan een ofmeer verplichtingen jegens de verze
keraar, van welker nakoming zijn aanspraak jegens deze op grand van 
enige wetsbepaling of beding in de polis afharikelijk is gesteld;'' 
Met deze uitspraak kwam vast te staan dat artikel 11 lid 2 het door de 
verzekeraar bedongen verhaalsrecht in de meeste gevallen, waarin deze 
daaraan behoefte hedt, geen werking verschaft tegen verzekerden, die 
geen verzekeringnemer zijn. In literatuur en rechtspraak zijn andere con
structies aan de orde gesteld, welke de verzekeraars misschien, eventueel 
onder bepaalde omstandigheden, aan een verhaalsrecht tegen deze verze
kerden zouden kunnen helpen, maar zij roepen alle dubia op (30). 
Wetsontwerp 14281 stelt op het punt van het verhaalsrecht een belangrijke 
wijziging voor. Een nieuw artikel 15 bepaalt: 

, , 1. De verzekeraar die ingevolge deze wet de schade van een bena
deelde geheel of ten dele vergoedt, ofschoon de aansprakelijkheid voor 
die schade niet door een met h~m gesloten verzek:ering was gedekJ, 
heeft voor het bedrag der schad~vergoeding verhaal op de aansprake
lijke persoon. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet ten aanzien van 
degene, die het motorrijtuig in opdracht van zijn werkgever bezigde, 
tenzij hij niet te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijk
heid door een verzekering was gedekt. 
2. De verzekeraar kan zich bovendien voor de gevallen waarin hij 
volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn 

(29) Zo bevestigend: Rb. Maastricht, 15-6-1967 ,N.J., 1969,74 enRb. Haar1em, 24-6-1969,N.J., 
1970, 118; ontkennend: Rb. Breda, 11-2-1969,N.J., 1969, 396; V.R., 1969, 112 enHofLeeuwar
den, 14-1-1970, V.R., 1971, 39. 
(30) ZieG.W. TmJSEN,A.A., 1974, biz. 249 e.v. (rectificatie op biz. 321 en op biz. 380), waarook 
verdere literatuur wordt vermeld. 
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de uitkering te weigeren of te verminderen, een recht van verhaal 
voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond 
bestaat, tegen de verzekerde die niet is de verzekeringnemer. '' 

M.i. krijgt de verzekeraar met het voorgestelde artikel151id 1 te veel. Hij 
verkrijgt immers een verhaalsrecht voor het bedrag dat hij als schadever
goeding heeft moeten uitbetalen, ongeacht de vraag of de aansprakelijke 
persoon voor dat voile bedrag aansprakelijk zou zijn geweest. Deze laatsty . 
zal immers vaak zelf, wanneer hij gten beroep op een aanwezige w.a.
verzekering kan doen, dank zij het matigingsrecht van de rechter krach
tens artikel 1406 of artikel 1407, tot betaling van een lager bedrag zijn 
gehouden. Zie hoofdstuk I, 2.a.3. (31). 

De Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuig~n veroorzaakte schade 
van 11-12-1968 (Staatsbl., 731) houdt met dit punt bij de regeling van het 
verhaalsrecht van de Staat rekening. Artikel3, lid 4, tweede zin luidt: , , bij 
het verhaal voor vergoeding wegens overlijden of letsel van een slacht
offer van een ongeval wordt rekening gehouden met de stand en fortuin 
van de aansprakelijke persoon''. M.i. zou een dergelijke bepaling ook in 
de W.A.M. op haar plaats zljn, en niet aileen met betrekking tot het 
verhaalsrecht van de W.A.M.-verzekeraar, maar ook met betrekking tot 
dat van het Waarborgfonds (art. 27) en dat van het Bureau (art. 3 lid 3) 
(32). Hierbij zij nog aangetekend dat ook de verhaalsvorderingen van 
andere schadeverzekeraars en van de sociale verzekeraars op een aanspra
kelijke persoon nimmer meer- wel minder- omvatten dan de bedragen 
waarvoor de schadeveroorzaker zelf tegenover de benadeelde bur-1 . 

gerrechterlijk aansprakelijk was of zou zijn geweest. 
1.. 

Het voorgestelde artikel15 lid 1 sluit in een geval recht van verhaal op de 
aansprakelijke persoon uit, nl. in het geval dathet gaat om een werknemer 
die het motorrijtuig in opdracht van zijn werkgever gebruikte, tenzij hij 
niet te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aan~prakelijkheid door een 
verzekering was gedekt. De Toelichting motiveert deze uitzondering als 
volgt: 

(31) Ook thans kan dit punt spelen. Zie hierover Drion, blz. 161. Hij vraagt zich af of bij de 
rechtstreekse actie van de benadeelde tegen de verzekeraar geen rekening moet worden gehouden met 
de draagkracht van de verzekeringnemer voor wlens rekening de nit· te betalen schadevergoedinF 
komt, maar acht een bevestigend antwoord op die vraag moeilijk te rijmen met de bescherming van de· 
benadeelde tegen insolventie van de schuldige. D~Iijkt mij ook. M.i. moet de W.A.M.-verzekering 
ten opzichte van de benadeelde tot bet fortuin van de verzekeringnemer worden gerekend, ook a1 heeft 
de verzekeraar tegen deze laatste een verhaalsrecht bedongen. 
(32) Drion, blz. 161 noot 1 ziet onder ons huidig recht minder moeilijkheid om hetdraagkrachtbegin
sel van 1406 en 1407 toe te passen bij hetverhaalsrecht vanhet Waarborgfonds nit de wet (art. 27) dan 
bij dat van de verzekeraar tegen de verzekeringnemer krachtens overeenkomst. 
Het N.B.W. kent een matigingsrecht in artikel6.1.9.12a ten aanzien van een wettelijke verplichting 
tot schadevergoeding. Lid 2 van dit artikel bepaalt echter: , ,De matiging mag niet geschieden tot een 
lager bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt of 
verplicht was te dekken". 
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, ,Het is niet billijk hem (de werknemer) het risico te Iaten I open van het 
aflopen of de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, van onge
bruikelijke bedingen tot uitslui~ing van bepaalde risico' s, en van bedingen 
voor eigen risico en franchise, aangezien niet van hem verwacht kan 
worden dat hij deze mogelijkheden onderzoekt en hij erop moet kunnen 
vertrouwen dat zijn aansprakelijkheid gedekt is. 

Het verdient de voorkeur, de verzekeraar dan alleen verhaal op de werk
gever toe te kennen, die immers krachtens artikell403 B. W. en artikel31 
Wegenverkeerswet mede aansprakelij,k zal zijn. In hoeverre de werkgever 
op zijn beurt weer verhaal kan zoeken op de werknemer, hangt van de. 
omstandigheden in het Iicht van de arbeidsovereenkomst af. In dit verband 
zij verwezen naar H.R., 26-6-1959, N.J., 1959, 551". 

Naar mijn mening geldt het in de Toelichting genoemde billijkheidsar
gument in allerlei andere gevallen, waarin een and,er dan de verzekering
nemer het motorrijtuig gebruikt, evenzeer. Zo zal de huurder van een auto 
of de gene, die een auto van een ander leent, er in de regel op vertrouwen 
dat zijn aansprakelijkheid op de gebruikelijke voorwaarden is gedekt. 
M.i. mag de verzekeraar in gevallen waarin dat vertrouwen gerechtvaar
digd is, niet ter zake van een ongebruikelijke uitsluiting van het risico een 
verhaalsrecht op·een verzeker,de-'niet~verzekeringnemer hebben. 

Verzekeringen, die (mede) risico's in deprive sfeer dekken, vragen om 
een andere benadering van de wetgever dan verzekeringen, die risico's in 
de sfeer van handel en bedrijf dekken. De W.A.M. mage in het leven zijn 
geroepen om de positie van de benadeelden te versterken, maar daarom 
behoeft de wetgever nog niet voorbij te gaan aan het grate sociale belang, 
dat een goede w.a.-verzekering vertegenwoordigt voor.al die particulie
ren, om wier aansprakelijkheid het gaat. Dat roept de vraag op - eerl · 
vraag die ik bevestigend beantwoord - of dy wet met het oog op dat 
belang niet moet aangeven in hoeverre de verzekeraar uitsluitingen en 
beperkingen mag bedingen en 1n wdke gevallen hij eventueel verliaal mag 
nemen en op wie. Zo zou denkbaar zijn dat verh~al op de verzekering
nemer en verhaal op de verzekerde, die geen verzekeringnemer is, alleen 
wordt toegelaten, wanneer zij zich aan bepaalde ernstig verwijtbare ge
dragingen hebben schuldig gemaakt, en dat voor het geval een eigen risico 
is bedongen verhaal ter zake daarvan aileen is toegestaan op de verzeke
ringnemer. Een en ander zou evenzeer moeten gelden voor het in art. 15 
lid 2 bedoelde bedongen verh,aalsrecht. 
Bij de regeling van het verhaalsrecht van het Waarborgfonds en van het 
Bureau zal voor zover dat in de lijn ligt zoveel mogelijk aansluiting 
moeten worden gezocht bij de regeling van het verhaalsrecht van de 
W .A.M.-verzekeraar. 
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5. Het narisico en bet verhaalsrecht van de W.A.M.-verzekeraar 

Artikel12laat de verzekering met betrekking tot een motorrijtuig dat een 
kenteken als bedoeld in artikel 9 lid 1 W. V. W. behoeft, eindigen wanneer 
de verplichting tot verzekering op een ander overgaat, en bepaalt het 
tegendeel met betrekking tot een motorrijtuig dat.geen zodanig kenteken 
behoeft. De bepaling is van regelend recht. Wat de kentekenplichtige 
motorrijtuigen betreft plegen de verzekeraars de verzekering te laten 
eindigen wanneer de verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij het 
motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliest. Wat de niet
kentekenplichtige motorrijtuigen betreft moet onderscheid worden ge
maakt tussen bromfietsen en m;tdere motorrijtuigen. Met betrekking tot de 
laatste categorie pleegt een soortgelijke regeling te gelden als rriet betrek
king tot de kentekenplichtige motorrijtuigen. Met betrekking tot de brom
fietsen pleegt de verzekering telkens per 1 maart af te lopen en dat 
ongeacht de vraag of de bromfiets voordien in andere handen is overge
gaan. Zie ook artikel 14 en het besluit van 9-9-1965, Staatsbl., 414, 
laatstelijk gewijzigd bij K.B. van 2~-2-1973, Staatsbl.: 100 (33). 
Ingevolge artikel 13 lid 2 moet de verzekeraar o.m. van· de beeindiging. 
van de verzekeringsovereenkomst van kentekenplichtige motorrijtuigen 
mededeling doen aan de Rijksdienst voor het W egverkeer (34). Artikel13 
lid 4 bepaalt vervolgens - althans zo zal de bepaling moeten worden 
verstaan; letterlijk staat er iets anders - dat de ver_zekeraar aansprakelijk 
blijft jegens benadeelden ter zake van ongevallen, welke plaatsvinden 
binnen 16 dagen na het einde van de verzekeringsovereenkomst of, 
wanneer de kennisgeving na het einde van de overeenkomst is gedaan, 
binnen de periode welke 16 dagen na de kennisgeving eindigt. Wordt 
evenwel binnen die periode een nieuwe verzekering van kracht, dan 
ontstaat daarna voor de vorig(( verzekeraar geen aansprakelijkheid meer 
jegens benadeelden in verband met de geeindigde verzekering (lid 5). 
Veroorzaakt iemand binnen de bedoelde periode na het einde van de 
verzekering met het motorrijtuig een ongeval, terwijl nog geen nieuwe 
verzekering van kracht is, dan zal de oude verzekeraar de schade, die hij 
aan de benadeelde moet vergoeden, veelal op de aansprakelijke persoon 
willen verhalen. Over de vraag of dat mogelijk is, heeft d~ Hoge Raad zich 
uitgesproken in een arrest d. d. 10-10-1975, N.J., 1976, 175 (A.R.B.); 
V.R., 1976, 24 (Bru.). 

(33) Zie over een en ander Schaderegeling Motorrijtuigen 3.9., biz. 1/2. 
(34) De bepaling spreekt over beeindiging. Vaak zal de verzekering echter niet beeindigd worden, 
maar ingevolge de overeenkomst eindigen. 
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In dit arrest stelt de Hoge Raad voorop dat het zich hier voordoende geval 
dient te worden onderscheiden van de situatie waarbij een aansprakelijk
heidsverzekering ten tijde van het ongeval wel bestaat maar de verzeke
ringsovereenkomst geen dekking biedt voor het betreffende geval, voor 
welke situatie de wetgever in artikel11lid 2 W.A.M. heeft voorzien in de 
mogelijkheid voor de verzekeraar om zich een contractueel verhaalsrecht 
voor te behouden. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat de wet geen 
steun biedt aan de gedachte dat degene die zonder de voorgeschreven 
W.A.M.-dekking rijdt voor w.at betreft het moeten dragen van de gevol
gen van een door het motorrijtuig veroorzaakt ongeval in eeri verschil
lende positie verkeert, al naar zich wel of niet het geval voordoet als 
bedoeld in artikel131id 4. Uit de wetsgeschiedenis zou van een tegenge
stelde bedoeling blijken. De Hoge Raad neemt dan ook aan , ,dat de 
wetgever, hoewel hij heeft nagelaten ~et regres van de verzekeraar op de 
voor het ongeval aansprakelijke pe~;soon voor de. gev:allen bedoeld in 
artikel13, lid 4, uitdrukkelijk te regelen, aan de verzekeri:tar die op grond. 
van dit wetsvoorschrift jegens de benadeelde aansprakelijk is, in over
eenstemming met het rechtsbeginsel dat ten grondslag ll.gt aan de artikelen 
1331 en 1876 B.W., een zelfde verhaalsrecht tegen de aansprakelijke 
personen heeft tQegedacht, als artikel 27 lid 1.,. eerste zin, voor een 
vergelijkbare situatie met zoveel woorden aan het Waarborgfonds Motor
verkeer toekent;'' 
Enkele auteurs menen in dit arrest een aanwijzing te vinden, dat de Hoge 
Raad misschien bereid is in de gevallen bedoeld in artikel 11lid 2 met een 
beroep op het beginsel, dat aan het verhaalsrecht van de borg ten grondslag 
ligt, aan de verekeraar een verhaalsrecht op de aansprakelijke verzekerde, 
die niet verzekeringnemer is, toe te kennen (35). Ik betwijfel dat ten 
zeerste nu de Hoge Raad begint met het geval, waarvoor de verzekeraar 
zich overeenkomstig artikel 11 lid 2 een contractueel verhaalsrecht heeft 
voorbehouden, nadrukkelijk te onderscheiden van de situatie, waarop 
artikel13 lid 4 zieten de Hoge Raad in het arrest van 1971 - zie hiervoor 
onder 4.d. - een zeer beperkte b~tekenis aan artikel 11 lid 2 heeft 
toegekend. Misschien dat de uitspraak van 1975 van belang is voor die. 
gevallen welke artikel 11 lid 2 op h~t oog heeft, waarin het contractueel 
verhaalsrecht geheel is weggevallen, zoals na een geshiagd beroep van de 
verzekeraar op artikel 251 W. Kh. · 

Wordt het in het wetsontwerp 14281 voorgesteld~ artikel 15 wet- zie 
hiervoor onder 4. d. -dan komt het verhaalsrecht van de verzekeraar in de 
in artikel 13 lid 4 bedoelde gevallen rechtstreeks op een wettelijke bepa-

(35) Zie J.H. WANSINK en F.H. VAN GI,JN, V.R., 1976, biz. 49 e.v., resp. biz. 54 e.v. 
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ling te berusten. Men kan zich dan weer afvragen of een verhaalsrecht op 
de aansprakelijke, niet-verzekerde persoon niet moet worden beperkt tot 
bepaalde gevallen, waarin dat duidelijk gerechtvaardigd is. Ik denk dan 
aan het geval dat op de aansprakelijke persoon de verzekeringsplicht rust, 
en hem van het niet -nakomen daarvan een verwijt kan worden gemaakt, en 
aan gevallen, waarin de aansprakelijke persoon zich aan bepaalde, ernstig 
verwijtbare gedragingen heeft schuldig gemaakt. Contractueel kan de 
verzekeraar zich een verhaalsrecht voorbehouden tegen de verzekering
nemer, die hem niet tijdig van een omstandigheid verwittigt welke het 
einde van de verzekering meebrengt. M.i. zou ook dat verhaalsrecht 
alleen moeten worden toegelaten, wanneer de verzekeringnemer een. 
ernstig verwijt treft ter zake van het niet nakomen van deze mededelings
plicht. Zie ook hiervoor onder 4.d. (36). 

Of de Hoge Raad de verzekeraar ook een verhaalsrecht wil geven tegen 
de gene op wie de verzekeringsplicht rust, maar die; zelf niet aansprakelijk 
is voor het met het onverzekerd motorrijtuig veroorzaakt ongeval, blijkt 
niet uit de uitspraak van 197 5. Het W aarborgfonds heeft ingevolge artikel 
27 dat verhaalsrecht wel tegen de nalatige verzekeringsplichtige. 

N og open is voorts de vraag of de rechter bij de vaststelling van het door de 
verzekeraar te verhalen bedrag in geval van schade wegens letsel of 
overlijden rekening moet houden met de stand en fortuin van de aanspra
kelijke persoon. Hiervoor onder 4.d. heb ik voorgesteld dit in alle ver
haalsprocedures aan de rechter voor te schrijven. 

Terwijl artikel13 zich bemoeit met de verzekering van kentekenplichtige 
motorrijtuigen, doet artikel14 dat met de verzekering van niet-kenteken
plichtige motorrijtuigen, waaronder .ook de gewoonlijk, in het buitenland 
gestalde motorrijtuigen vallen. De bestuurder van een niet-kentekert
plichtig motorrijtuig moet, afgezien van bepaalde uitzonderingen, een 
bewijs van verzekering bij zich hebben. Bestuurders van motorrijtuigen, 
welke gewoonlijk zijn gestald in Ianden opgesomd in het besluit d.d. 
18-12-1974, Staatsbl., 250, zijn in overeenstem,rning met de Europese 
Richtlijn in beginsel ontheven van deze verplichting. 
Ingevolge artikel14lid 2 eindigen de verplichtingen van de verzekeraar, 
die een bewijs van verzekering heeft uitgereikt slechts door het verloop 
van een termijn van 16 dagen na afloop van de periode waarvoor het 
bewijs is afgegeven. Eindigt de verzekering tussentijds dan loopt de 
verzekeraar het zgn. narisico .waarschijnlijk gedurende de resterende duur 

(36) Zie ook de conclusie van de A.-G. ten Kate onder het arrest van 1975, N.J., 1976, 175. 
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waarvoor de verzekering was aangegaan en gedurende de daarop volgende 
16 dagen (37). 
Evenals in het geval van artikel 13 lid 4 zal de verzekeraar, die voor de 
gevolgen van een ongeval, dat na het einde van de verzekering 
plaatsvindt, moet opkomen, hier een verhaalsrecht hebben. 

6. Het Waarborgfonds Motorve.tzkeer 

a . .ALGEMEEN 

Hiervoor hebben wij gezien dat de W.A.M.-verzekeraar meer doet dan 
een bepaald w.a.-risico ten behoeve van bepaaide verzekerden dekken. 
Ingevolge artikel6 is hij, wanneer een verzekerde voor de gevolgen van 
een verkeersongeval aansprakelijk is, naast de verzekerde rechtstreeks 
jegens de benadeelde(n) aansprakelijk. Slechts voor bepaalde gevallen 
kan hij die rechtstreekse aansprakelijkheid tegenover de benadeelde(n) 
uitsluiten. Indien de verzekering of de dekking eindigt, blijft hij voorts 
voor ongevallen, die binnen 'een bepaalde periode daarna plaats vinden, 
aansprakelijk. De W.A.M.-verzekeraar verschaft dus niet alleen een 
bepaalde dekking aan de verzekerden, maar waarborgt ook de nakoming 
van verplichtingen van die verzekerden jegens de benadeelde(n). 

Het W aarborgfonds Motorverkeer, dat door artikel23 lid 1 in het leven is 
geroepen, heeft aileen een waarbowfunctie. 

Het Waarborgfonds bezit rechtspersoonlijkheid krachtens het bepaalde ih 
artikel 23 lid 2 en valt als lichaam,met een overheidstaak niet onder de 
regeling van boek 2 titel 1 B.W. (art. 2: 1lid 3 B.W.; behoudens een 
uitzondering). Aangezien het fonds voorts niet tot een van de in boek 2 
B.W. geregelde rechtspersonen behoort, valt h~t evenmin onder andere 
bepalingen van boek 2. Artikel 23 regelt de struciuur van het fonds en het 
toezicht op zijn werkzaamheden. Artikel24 bepaalt hoe het fonds aan zijn 
geldmiddelen komt. Behalve de verzekeraars dragen de Staat en de ge
moedsbezwaarden aan het fonds bij. 

b. GEV ALLEN W AARIN HET W AARBORGFONDS JEGENS DE BENADEELDE(N) AANSPRA

KELIJK IS 

Artikel25 lid 1 somt een vijftal situaties op, waarin het Waarborgfonds 
moet opkomen voor door benadeelde(n) geleden schade, welke is veroor
zaakt door een motorrijtuig, terwijl er burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor die schade bestaat. 

(37) Aldus.Schaderegeling Motorrijtuigen 3,10. biz. 2; anders Palm, biz. 266. 
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Het eerste geval is aanwezig wanneer niet kan worden. ':astgesteld wie de 
aansprakelijke persoon is, tenzij aannemelijk is, dat de benadeelde niet tot 
die vaststelling heeft gedaan, wat-redelijkerwijs van hem kon worden 
verwacht. Wat redelijkerwijs van een benadeelde kan worden verwacht 
ten einde de identiteit van de aansprakelijke persoon vast te stellen, hangt 
van de omstandigheden van bet geval af. Zie ,Rb. Alkmaar, 6-2-1969, 
N.J., 1969, 458; V.R., 1969, 81 en Kantongerecht Amsterdam, 9-2-
1971, V.R., 1972, 21. 
De Hoge Raadheeft in zijn arrest d.d. 16-4-1971 ,N.J., 1971, 324; V.R., 
1971, 90 (v.M.K.) uitgesproken dat de benadeelde bet fonds tot betaling 
kan nopen, indien schade is toegebracht door een motorrijtuig en niet kan 
worden vastgesteld wie - · als eigenaar, houder of bestuurder van dat 
motorrijtuig - aansprakelijk is voor die schade. Of een ander naast de 
onbekende eigenaar, houder ofbestuurder aansprakelijk is, doet derhalve 
niet ter zake. De benadeelde kan echter die ander in plaats van bet 
Waarborgfonds aanspreken. Zie Hof Arnhem, 4-2-1975, N.J., 1976, 
313; V.R., 1975, 92. 
De vier andere situaties, waarin de•benadeelde krachte1,1s bet bepaalde in 
artikel 25 lid 1 een recht op schadevergoeding jegens bet Waarborgfonds 
geldend kan makeri, doen zich voor: 
- · wimneer de verplichting tot verzekering niet is nagekomen; 
- wanneer de ~hade voortvloeit uit een handelen of nalaten van de gene 

die zich door diefstal of geweldpleging de macht over bet motorrijtuig 
heeft verschaft of van hem die, dit wetende, dat motorrijtuig zonder 
geldige reden gebruikt, en de verzekeraar, de Staat, of degene, die 
wegens gemoedsbezwaren is vrijgesteld van de verzekering, om die 
reden niet aansprakelijk is (38); 

- in geval van onvermogen van de verzekeraar; 
- wanneer op grond van een vrijstelling we gens gemoedsbezwaren geen 

verzekering is afgesloten. 
Artikel 26 geeft nadere bepalingen omtrent de aansprakelijkheid en de 
positie van bet Waarborgfonds. Zo gaat de aansprakelijkheid van bet 
fonds niet verder dan die van een W.A.M.-verzekeraar, die volledig 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden, die de artikelen 4 en 5 
bieden tot beperking van bet risico: Bevredigend is dit niet nu algemeen, 
ook door de verzekeraars, wordt aangenomen dat slechts een beperkt 

(38) Aldus de niet erg fraaie tekst van de bepaling. De reden waarom de verzekeraar in dergelijke 
gevallen niet aansprakelijk is, is een andere dan waarom de Staat of de gemoedsbezwaarde eventueel 
(!) niet aansprakelijk is. 

1061 



gebruik van de in artikel 4 bedoelde mogelijkheden gerechtvaardigd is 
(39). Zie hiervoor onder 4.c. 
Ingevolge artikel 26 lid 5 is het fonds in de vier bovenvermelde situaties 
slechts aansprakelijk voor zover de benadeelde, aantoont dat hij de aan
sprakelijke persoon tot betaling heeft aangemaand en aannemelijk maakt 
dat vergoeding van de schade door hem niet kan worden verwacht. Voor 
de aanmaning worden geen bepaalde vormvereisten voorgeschreven. 
Rechtbank Leeuwarden, 17-6-1971, V.R., 1973, 72 achtte een enkele 
gewone brief voor de aanmaning voldoende. Kan de benadeelde aantonen 
dat slechts gedeeltelijke vergoeding kan worden verwacht,. dan zal het 
Waarborgfonds voor het overige gedeelte moeten opkomen. Zie Rb., 
Utrecht, 7-2-1973, V.R., 1973, 125. 
Het kan zijn, dat naast de aansprakelijke personen, wier aansprakelijkheid 
niet is gedekt of wier W.A.M.-verzekeraar insolvabel is, nog andere 
personen aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld de eigenaar van het motorrijtuig 
naast de dief of een andere vetkeersdeelnemer aan wiens fout het 

\. 

verkeersongeval mede is te wijten. Is zo' n ander als bestuurder, eigenaar, 
houder of passagier van het schad'e toebrengend motorrijtuig mede aan
sprakelijk, dan zal de benadeelde ingevolge artikel 26 lid 5 ook eerst 
moeten nagaan of hij van hem schadevergoedjng kan verkrijgen. Zie Rb: 
Utrecht, 16-2-1971, V.R., 1972, 99. Staat die ander niet in een zodanige 
relatie tot het motorrijtuig, dan kan het Waarborgfonds niet verlangen dat 
de benadeelde zich eerst tot hem wendt ( 40). 

In het wetsontwerp 14281 wordt voprgesteld artikel 26 lid 5 zodanig te 
wijzigen dat de benadeelde zich eerst tot alle bekende als zodanig aanspra
kelijke personen en hun eventuele verzekeraars moet wenden. Het W aar
borgfonds is eerst aansprakelijk, indien aannemelljk is dat vergoeding van 
de schade van geen van hen is te verwachten: In het geval van de 
insolvabele verzekeraar behoeft de aansprakelijke verzekerde echter niet 
te worden aangemaand tot betaling. 
Deze wijziging wordt gemotiveerd met een beroep op het subsidiaire 
karakter van het W aarborgfonds. Zij is in overeenstemming met de strek
king van de W.A.M., indiel} deze wet alleen het belang van de bena-

(39) Hetzelfde geldt met betrekking tot de Staat, die ingevolge het bepaalde in artikel 17 zich 
tegenover de benadeelde kan beroepen op de in de artikelen 4lid 1 en Slid 2 bedoelde uitsluitingen en 
beperkingen. , 
In wetsontwerp 14281 wordt voorgesteld artikel 5 lid 2 te Iaten verva!Ien, maar in artikel 26lid 4 dp 
franchise in de verhouding tussen benadeelde en Waarborgfonds- en wei strenger dan in de huidige · 
wettekst- te handhaven. , .. 
(40) Aldus m.i. terecht Schaderegeling Motorrijtuigeti 3.11.3. waar ook in dit verband wordt 
gewezen op H.R., 16-4-1971, N.J., 1971, 324; V.R., 1971, 90. 
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deelde(n) in het oog wil en moet houden. M.i. mag en moet de wet echter 
ook rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van anderen. In 
dit geval met de belangen van hen aan wie niet kan worden verweten dater 
eventueel aanleiding is tot toepassing van artikel 25 ( 41). Daarom acht ik 
de voorgestelde wijziging voor zover zij verhaal op zodanige personen wil 
laten voorgaan boven verhaal op he~ W aarborgfonds onjuist. 
De MvT, biz. 22, stelt dat in geval van gedeelde schuld eerst de bekende 
aansprakelijke personen en hun ver:l,.ekeraars moeten worden aangespro
ken en dat deze na betaling op hun beurt regres hebben op het Waarborg
fonds voor de schadevergoeding die uiteindelijk ten laste van de onverze
kerde aansprakelijke persoon behoort te komen. Daarvoor doet de MvT 
een beroep op H.R., 30-10-1925, N.J., 1926, biz. 157 en H.R., 4-11-
1955, N.J., 1956, 1. Nude ontwerper het subsidiaire karakter van het 
optreden van het W aarborgfonds zo benadrukt, lijkt het mij verstandig dit 
regresrecht tegen het W aarborgfonds uitdrukkelijk in de wet neer te 
leggen. 

C. HET VERHAALSRECHT VAN HET W AARBORGFONDS 

In zijn hiervoor onder 5. besproken arrest heeft de Hoge Raad in het geval 
van de geeindigde verzekering (art. 13 lid 4) een verhaalsrecht van de 
verzekeraar erkend tegen de aansprakelijke persoon. Ingevolge artikel 27 
lid 1 kan het Waarborgfonds daarentegen niet aileen de aansprakelijke 
persoon aanspreken, maar ook deg.ene op wie dv verplichting tot het 
sluiten van de verzekering rust. Dus ook al is deze zelf niet aansprakelijk 
voor de ongevalsgevolgen, waarvo0r het fonds schadevergoeding heeft 
moeten verstrekken. 
Rechtbank Utrecht denkt daar blijkens het slot van haar vonnis d.d. 
15-12-1976, N.J., 1978, 49 waarschijnlijk anders over. Zij stelt dater 
tegen degene die zijn verplichting tot verzekering rtiet is nagekomen 
bezwaarlijk recht van verhaal kan bestaan bij gebreke van burgerrech
telijke aansprakelijkheid zijnerzijds. Niet geheel duidelijk is echter of de 
rechtbank daarbij aileen het opg heeft op het aan haar voorgelegde geval, 
waarin een dief met een onverzekerde auto een ongeval had veroorzaakt en 
de eigenaar daarvoor niet mede aansprakelijk was. In zo'n geval zou het 
W aarborgfonds immers, indien wei een verzekering van kracht zou zijn 
geweest, ook geen verhaal op de eigenaar hebben gehad. Afgezien van een 
dergelijk geval blijkt uitde MvA bij het wetsontwerp W.A.M. m.i. echter 
duidelijk dat de wetgever ook een v~rhaalsrecht aan het W aarborgfonds 

(41) Een voorbeeld van zo'n gevallevert het in de vorige noot verrnelde arrest van de Hoge Raad. 
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heeft willen geven tegen degene, die zijn verzekeringsplicht niet is nage
komen, ook als hij zelf niet mede ~ansprakelijk is (42). 
De vraag is m.i. of een dergelijke civielrechtelijke sanctie op het niet 
nakomen van de verzekeringsplicht naast een strafrechtelijke sanctie op 
haar plaats is. Ik zou meer voelen voor aileen een .strafrechtelijke sanctie. 

V aak zal wanneer meerdere personen aansprakelijk zijn en een van hen de 
schade heeft vergoed, deze voor een gedeelte en in bepaalde gevailen voor 
het geheel van de uitbetaalde schadevergoeding verhaal kunnen uitoefe
nen op een of meer van de andere aansprakelijke personen. Het ligt m.i. 
voor de hand om voor het ge~al het W aarborgfonds voor een of meer van 
de aansprakelijke personen moet opkomen, aan het Waatborgfonds 
slechts toe te staan op de andere personen voor de door het fonds uitbe
taalde schadevergoeding verhaal te nemen indien en voor zover de schade 
uiteindelijk ten laste van deze personen dient te komen. Artikel27lid 1 is 
daaromtrent niet duidelijk. M.i. verdient het daarom aanbeveling dit in het 
artikel tot uitdrukking te brengen. , 
Ingevolge artikel27lid 1, tweede zin heeft het W aarborgfonds in het geval 
van een insolvabele verzekeraar all~en verhaal voor de uitbetaalde scha
devergoeding op de verzekerde voor zover een recht 'van verhaal aan de 
verzekeraar zou zijn toegekomen. Bij de behandeling van deze bepaling in 
de Eerste Kamer is destijds de vraag gesteld of de;~ansprakelijke persoon, 
die in geval van onvermogen van de verzekeraar de schade heeft vergoed, 
regres kan nemen op het Waarborgfonds. De Minister heeft deze vraag 
ontkennend beantwoord. Gelet op de bepaling van artikel261id 5, waaruit 
blijkt dat ook in dit geval de benadeelde zich eerst tot de aansprakelijke 
per soon moet wenden en pas daarna, indien no dig, tot het W aarborgfonds, 
is dit antwoord begrijpelijk. , 
Zoals reeds vermeld wil wetsontwerp 14281 op het bepaalde in artikel26 
lid 5 een uitzondering maken voor het geval van onvermogen van de 
verzekeraar. Ik acht dit juist, maar de consequentie daarvan moet m.i. zijn 
dat de verzekerde, die - al dan niet daartoe aangesproken - de schade 
heeft vergoed voor het voile bedrag een regresrecht op het Waarborgfonds 
verkrijgt, althans in de gevailen wam;in de verzekeraar geen regres op hem 
mocht nemen. · 
Het fonds heeft blijkens artikel 27 lid 1, laatste zin een rechtstreekse actie 
tegen de verzekeraar van de aansprakelijke personeri. 
Artikel 27 lid 2 geeft het fonds tegenover de aansprakelijke personen 
dezelfde rechten als een verzekeraar tegenover, de verzekerden heeft. 

(42) Tweede Kamerstukken 6342, MvA, nr. 6, pag. 10. 
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=LT __________ .-------- :·Lc-:--= _ _ 

Blijkens de wetsgeschiedenis is hierbij met name gedacht aan het bepaalde 
in artikel 8, tweede en derde zin (43). 

Tenslotte wijs ik er nog eens op dat het verhaalsrecht van het Waarborg
fonds voor zover mogelijk in overeenstemming met dat van de verzekeraar 
moet worden geregeld. Zie biervoor onder 4 en 5. 

7. De procedure 

a. DE BEVOEGDE RECHTER 

Wat de relatieve bevoegdheid betreft geeft artikel 7 W.A.M. een aanvul
lende regeling op die van het Wetbo,ek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
De benadeelde heeft, wanneer hij de verzekeraar wl.l dagvaarden, de keus 
tussen de rechter van de plaats van h_et feit, waaruit de schade is ontstaan, 
de rechter van zijn woonplaats en die van de zetel van de verzekeraar. Wil 
hij de aansprakelijke persoon dagvaarden dan kan hij dit doen hetzij voor 
de rechter van de plaats van het feit, waaruit de ~chade is ontstaan, hetzij 
voor die van zijn woonplaats, hetzij voor die van de woonplaats van de 
aansprakelijke persoon. 
Gaat het om een aansprakelijke persoon, voor wie het Bureau moet 
opkomen (art. 2leden 6, 7 en 8 W.A.M.) dan gelden de regels van artikel 
7 lid 1 eveneens. Onder verzekeraar wordt ingevolge artikel 1 immers 
tevens het Bureau begrepen,. Woont de aansprakelijke persoon op het 
grondgebied van een EEG-staat, dan kan hij ingevolge de artikelen 2 en 3 
van het EEG-Executie-Verdrag in beginsel slechts worden gedagvaard 
voor de gerechten van die staat, maar in geval van een onrechtmatige daad 
ook voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 
voorgedaan. 
Ingevolge artikel 1 worden onder benadeelden verst(lan zij die schade 
hebben geleden welke grond oplevert voor toepassing van deze wet, 
alsmede hun rechtverkrijgenden, De vraag of degene, die door cessie of 
subrogatie is getreden in de rechten van het verkeersslachtoffer, nu ook 
krachtens het bepaalde in artikel 7 lid 2 als benadeelde de aansprakelijke 
persoon voor de rechter van zijn woonplaats k~n dagvaarden heeft de 
Hoge Raad in zijn arrest d.d. 5-2-1971, N.J., 1971, 193; V.R., 1972, 6 
bevestigend beantwoord. 

(43) Tweede Kamerstukken 6342, MvT, nr. 3, pag. 16. 
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b. DEPARTIJEN 

De benadeelde kan een vordering instellen tegen de aansprakelijke per
soon of personen of tegen cle W.A.M.-verzekeraar of zowel tegen de 
aansprakelijke persoon of personen als tegen de W.A.M.-verzekeraar. 
Samenvoeging van deze verschillende rechtsvorderingen is toegelaten, 
maar zij behouden elk hun zelfstandigheid (44). In het geding tussen de 
benadeelde en de verzekeraar kan de verzekerde als getuige worden 
gehoord. Zie H.R., 5-1-1973, N.J., 1973, 106; V.R., 1973, 30. 

Indien de benadeelde de voor het ongeval aansprakelijlw persoon heeft 
gedagvaard, kan deze laatste zijn W.A.M.-verzekeraar ingevolge artikel 
68 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) in vrijwaring op
roepen. Zie Hof Arnhem, 11-1-1972, N.J., 1972, 158. Heeft hij de 
verzekeraar gedagvaard, dan kan deze, indien hij tegelijkertijd een re
gresvordering tegen de verzekerde wil instellen;de verzekerde in vrijwa
ring roepen. Hij kan echter ook zonder een regresvordering in te stellen 
ingevolge artikel 9 lid 3 W.A.M. de verzekerde in het geding roepen. 
Krachtens dezelfde bepaling verkrijgt de laatste dan de positie van een 
procespartij. Anders dan in het geval van vrijwaring is in het geval van 
artikel9lid 3 formeel geen sprake van twee gedingen (45). De consequen
tie van het zijn van procespartij van de verzekerde is dat hij als partij kan 
meeprocederen, en wellicht 66k dat hij niet meer als getuige kan worden 
gehoord in het geding tussen benadeelde en verzekeraar. Dat laatste zou de 
betekenis van het hierboven vermelde arrest van 5-1-1973 doen vermin
deren. 
Kan indien de benadeelde tegen de verzekeraar procedeert, de verzekerde 
intervenieren (art. 285 Rv.)? Blijkens H.R., 2-3-1956,N.J., 1956, 199 is 
voor tussenkomst in een tussen anderen hangend geding vereist een belang 
van de verzoeker om te voorkomeh benadeling of verlies van een hem 
toekomend recht, dat bedreigd wordt door het hangende geding en voor 
welks behoud zijn optreden in dit geding nodig is. In H.R., 3-5-1957, 
N.J., 1959, 62 stelt de Hoge Raad zich iets royalet open eist hij- het gaat 
hier om voeging - een belang van de verzoeker om zich in het geding te 
stellen aan de zijde van een der partijen tot ondersteuning van diens 
standpunt om aldus te voorkomen benadeling van de rechten of de rechts
positie van de verzoeker, welke een beslissing ten nadele van de te 

(44) Vgl. C.W. STARBUSMANN-L.E.H. RUTTEN-W. AR!ENS, Hoofdstukken van burgerlijke rechts
vordering, Haarlem 1972, nrs. 130, 131. 

( 45) Zie Tweede Kamerstukken 6342, MvT, nr. 3, blz. 11, waar deze figuur wordt vergeleken met de 
gemeenverklaring en de gedwongen tussenkomst in het Belgisch recht, welke figuren het Nederlands 
recht niet kent. 
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ondersteunen partij voor hem dreigt te hebben ( 46). Indien nu de verzeke
raar de schadevergoeding waartoe hij veroordeeld mocht worden op de 
verzekerde zou kunnen verhalen, is het vereiste belang van de verzekerde 
bij tussenkomst resp. voeging m.i. aanwezig. Zie voor een geval van 
tussenkomst van de verzekerde, waarin de verzekeraar een beroep op 
verjaring van de vordering van de benadeelde ex artikellO W.A.M. deed: 
Hof Den Bosch 3-12-1973, zoals te kennen uit H.R., 8-11-1974, N.J., 
1975, 279. 
Procedeert de benadeelde tegen de verzekerde, dan kan de verzekeraar 
intervenieren, indien zijn verplichtihgenjegens de verzekerde afhankelijk 
zijn van de uitslag van de procedure. Heeft de verzekeraar echter de 
leiding in de procedure voor zijn verzekerde, dan zal daar weinig aan
leiding toe bestaan. 

C. HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN HET VONNIS 

Ingevolge artikel 9 lid 1 komt aan een vonnis gewezen in een geschil ter 
zake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegenover de verze
keraar, de verzekerde of de benadeelde gezag van gewijsde toe, indien zij 
in het geding de positie van een procespartij hebben gehad. De.bepaling is 
een bevestiging van het in artikel1954 B.W. neergelegde beginsel. Zie 
H.R., 5-1-1973, N.J., 1973, 106; V.R., 1973, 30. Indien de benadeelde 
zowel de verzekerde als de verzekeraar heeft gedagvaard of indien hij een 
van beiden heeft gedagvaard en deze de ander in vrijwaring heeft ge
roepen, is er formeel sprake van verschillende gedingen en heeft de 
uitspraak ten aanzien van elk van deze gedingen aileen gezag van gewijsde 
tussen de bij dat geding betrokken partijen. 
Het tweede lid van artikel 9 breidt het gezag van gewijsde van het vonnis 
tussen de benadeelde en de verzekerde evenwel uit tot de verzekeraar, 
indien deze in feite de leiding van het geding op zich heeft genomen. Het 
derde lid (jo lid 1) breidt het gezag van gewijsde 'van het vonnis tussen de 
benadeelde en de verzekeraar uit tot de verzekerde, die door de verzeke
raar krachtens diezelfde bepaling tijdig in het geding is geroepen. 
De verzekerde, die de afwikkeling van een tegen hem ingestelde vordering 
overlaat aan zijn verzekeraar, is in zijn verhouding tot de tegenpartij niet 
gebonden aan het standpunt van zijn verzekeraar, die hem aansprakelijk 
acht, tenzij de verzekeraar de bevoegdheid had om hem te binden of de 
tegenpartij dat mocht aannemen. Meent de verzekerde ter zake van de 
aanrijding een vordering tegen de wederpartij te hebben, dan kan hij die 
instellen. ZieH.R., 5-ll-1971,N.J., 1972,37; V.R., 1972, 17 (v.M.K.1, 

(46) Zie Star BUSMANN-RUTIEN-ARIIiNS, nrs. 335 tim 340. 
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d. VERJARING 

' 
lngevolge artikel 10 lid 1 verjaart de rechtsvordering van de benadeelde 
tegen de verzekeraar, waaronder oqk te verstaan het Bureau, na verloop 
van drie jaar te rekenen vanaf (het tijdstip waarop) ·het feit waaruit de 
schade is ontstaan (plaatsvond). IIigevolge lid 2 van artikel 10 stuiten 
handelingen die de verjaring van een vordering van een benadeelde tegen 
een verzekerde stuiten ook de verjaring van de v~rdering tegen de verze
keraar, en geldt omgekeerd hetzelfde. Dat laatste is van belang met het 
oog op de vordering die de benadeelde eventueel op grond van artikel 31 
W.V.W. heeft, waarvoor krachtens lid 10 van dat artikel ook een verja
ringstermijn van drie jaar geldt, welke in beginselloopt vanaf de dag van 
het ongeval (47). 
Of de verjaring wordt gestuit moet naar de artikelen 2016 ·e.v. B.W. 
worden beoordeeld. Lid 3 van art. 10 bepaalt echter dat de verjaring ten 
opzichte van de verzekeraar wordt gestuit door iedere onderhandeling 
tussen de verzekeraar en de benadeelde. Die onderhandeling kan schrifte
lijk of mondeling geschieden. Bij afbreken van de onderhandelingen 
begint een nieuwe termijn van drie jaren te lopen, zodra een van de partijen 
bij deurwaardersexploot of aangetekende brief daarvan kennis heeft geg~~ 
ven. 

e. HET W AARBORGFONDS 

Ingevolge artikel 26 lid 6 zijn de hierboven bespro,ken artikelen 7 en 9 van 
overeenkomstige toepassing ten opzichte van het W aarborgfonds. Artikel 
26 lid 7 verklaart voorts artikel 10 van overeenkomstige toepassing op de 
rechtsvordering van de benadeelde tegenover het fonds. 

HOOFDSTUKill 

VOORSTELLEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 
MOTORRIJTUIGEN EN VERKEERSVERZEKERING 

1. Inleiding 

Bind 1965 zet A.R. Bloembergen .zijn stormloop in tegen het aansprake
lijkheidsrecht bij ongevallen. In zijn rede , ,Naar een nieuw ongeval
lenrecht'' bepleit hij afschaffing van de wettelijke aansprakelijkheid voor 

(47) Kan de identiteit van de eigenaar of houder van het motorrijtuig ten tijde van het ongeval niet 
worden vastgesteld, dan loopt de termijn van artikel3llid 10 WVW vanaf de dag van vaststelling van 
die identiteit. 
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persoonlijke ongevallen behoudens in geval ,yan opzettelijke schade
toebrenging (1). Bijna gelijktijdig brengt L.E.H. Rutten de voorstellen 
van A. Tunc om de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen af te 
schaffen en een verkeersverzekering in te voeren, onder de aandacht van 
de lezers van Verkeersrecht (2). De discussie kan hier dan beginnen (3). 
In 1967 behandelt de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) de vraag: 
Dient de wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vervangen te 
worden door een stelse1 van verzekering? Preadviseurs zijn Bloembergen 
en H.A. Bongers. Beiden beantwoorden de vraag ontkennend, maar 
Bloembergen doet meer. Uitgaande van de vraagstelling bepleit hij af
schaffing van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (in de zin van wet
telijke en contractuele aansprakelijkheid) voor verkeersongevallen, en 
thans zowel ten aanzien van de p~rsonenschade. als ten aanzien van de 
zaakschade. De schade van de slachtoffers en hun· nabestaanden zal 
moeten worden opgevangen door de sociale verzekeringen en voorzienin
gen en door eigen verzekeringen. Wel zal van het verkeer belasting 
moeten worden geheven, waarvari de opbrengst ten goede moet komen 
aan instellingen die uitkeringen aan de benadeelden doen, zoals de sociale 
verzekeraars, aan revalidatie-inrichtingen, aan' onderzoek en eventueel 
mede aan bepaalde categorieen slachtoffers (4). 

Argumenten tegen het huidig aansprakelijkheidsrecht zijn de zwakte van 
het schuldbeginsel als grondslag van dat aansprakelijkheidsrecht, de kos
ten, die het systeem met zich brengt, de onbevredigende positie van het 
ongevalsslachtoffer ( 5). 
De vergadering van de NJV op 23 juni 1967 beantwoordt de boven
vermelde vraag met grote meerderheid ontkennend en de vraag of een 
stelsel als door Bloembergen voorgesteld, moet worden ingevoerd met 
overgrote meerderheid ontkennend (6). 
Ruim een jaar later stelt Bloembergen zich minder afwijzend tegen een 
verplichte verkeersverzekering op.' Hij ziet een dergelijke verzekering als 
een , ,tussenstation op weg naar een voorshands wellicht niet bereikbare 
radicale oplossing van het ongev'allenprobleem'' (7). In 1973 doet hij 

(1) Kluwer, Deventer, 1965. 
(2) Verkeersrecht, 1966, biz. I e.v. 

(3) In Verkeersrecht gebeurt dat dan ook. Zie B. VANMARWIJKKOOY, V.R., 1966, biz. 73 e.v.; 
R.J.C. WESSELS, biz. 173 e.v.; B.F.N. BOeKER, biz. 177; P.J. SWART, V.R., 1967, biz. 25 e.v. en 
M.G. RooD biz. 97 e.v. 
(4) Handelingen N.J.V., 1967, I, bl;z;. 101 e.v. en IT, biz. 39. 
(5) Zie Bloembergen'srede, biz. 9 e.v. enHandelingenN.J.V., 1967, I, biz. 37 e.v.; VANMARWIJK 
KooY, V.R., 1966, biz. 74, 75, die vooral op de onzekere positie van het slachtoffer wijst. 
(6) Handelingen IT, biz. 48. 
(7) N.J.B., 1968, biz. 936, 937. 
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verslag van zijn dan weer verder ontwikkelde ideeen (8). Een beperkte, 
aanvullende verkeersverzekering, die zich vooral richt op extra-bescher
ming van blijvende gehandicapten en van weduwen en wezen, achthij van 
belang. Zaakschade zal zij niet moeten omvatten. Ieder moet zelf zien of 
hij zich tegen deze schade wil verzekeren. 
Ook anderen in Nederland komen met meer uitgewerkte ideeen naar 
buiten. In het Europees verdrag omtrent de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid voor schade veroorzaakt door motorrijtuigen is gekozen voor een 
stelsel van risico-aansprakelijkheid van de houder van een motorrijtuig. 
Daarbij mag evenwel aan schadelijders eigen schuld worden tegengewor
pen, waardoor de schadevergoeding kan worden verminderd of ge
weigerd (9). Tegen die handhaving van het eigen-schuld-beginsel bij een 
stelsel van risico-aansprakelijkheid keert zich A.J.O. van Wassenaer. 
Aileen in een zeer beperkt aantal gevailen wil hij een beroep op eigen 
schuld toelaten (10). 
Van W assenaer geeft overigens aan de verkeersverzekering de voorkeur 
boven een stelsel van risico-aansprakelijkheid met verzekeringsplicht. In 
zijn rede , V erkeersverzekering" v:an september 1977 heeft hij zijn ideeen 
daaromtrent uitgewerkt (11). Ook hij stelt voorop de afschaffing van 
aansprakelijkheid voor verkeersongevailen met motorrijtuigen. Anders 
dan Bloembergen wil hij ook de zaakschade- behalve bij de zg. eenzij
dige verkeersongevailen, zoals de aanrijding tegen een boom- onder de 
verkeersverzekering brengen, zij het niet voor de voile omvang van de 
schade. Evenals Bloembergen wil hij voorts maximering van de ver
goeding van inkbmensschade en van de ideele schade. 
Voor een stelsel van risico-aansprakelijkheid, maar dan aileen ten aanzien 
van personenschade spreekt B. Wachter zich uit ( 12). Een beroep op eigen 
schuld van het slachtoffer wil hij, behoudens eventueel bij opzet, niet 
toelaten. De vergoeding van letselschade wil Wachter laten lopen via de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.). Daar geldt ook 
een maximum voor de inkomensschade. Voor smartegeld is in die opzet 
geen plaats. 

(8) N.J.B., 1973, biz. 961 e.v. en 998 e.v. 

(9) Het verdrag is van 14 mei 1973, Straatsburg, European Treaty Series no. 79 en inmiddels 
ondertekend door Noorwegen, Zwitserland en West-Duits1and. Zie over het ontwerp verdrag van 
1971, H.F. VAN DEN HAAK, V.R., 1971, biz. 121 e.v. 
(10) Verkeersschade, aansprakelijkheid en verzekering (Symposium), Kluwer, Deventer, 1972, biz. 
21 e.v. 
(11) Tjeenk Willink,

1
Aiphen aan de Rijn, 1977. 

(12) ·op een studiedag van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren. Zie Verzeke
rings-Archief, 1974, biz. 191 e.v. enR.M. Themis, 1975, biz. 227 e.v. Een verkeersverzekeringvoor 
letselschaden wordt daar verdedigd door R.A. SALOMONS. Zie Verzekerings-Archief, 1974, biz. 197 
e.v. 
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Gelijktijdig met de invoering vap een nieuw stelsel kan men het re
gresrecht van sociale verzekeraars, particuliere verzekeraars en de over
heid ter zake van door hen vergoeae personenschade afschaffen. Tegen
over de toenerning van de kosten, die een verzekering meebrengt welke 
alle slachtoffers van het gemotoriseerd verkee~· omvat, komt dan tevens 
een verrnindering van kosten van die verzekering te staan. 
Los van de plannen voor een verbetering van het huidig stelsel van 
verkeersaansprakelijkheid, wordt reeds geruime tijd gepleit voor de af
schaffing van het regresrecht van de sociale verzekeraars (13). Ongetwij
feld van het meeste gewic~t is het pleidooi daarvoor dat uit de sociale 
verzekeringswereld zelf is gekomen. De Sociale Verzekeringsraad heeft 
in 1963 voorgesteld in de W.A.O. geen verhaalsrecht aan de bedrijfsvere
nigingen te geven tegen de werkgevers en werknemers, terwijl een meer
derheid in de raad ook geen verhaalsrecht tegen anderen wenste, be
houdens evenwel in geval van opzet ofbewuste roekeloosheid. De minis
ter heeft hier echter niet aan gewild (14). Aileen op de werkgever van de 
getroffene of diens collega-werkn~mer in hetzelfde bedrijf is verhaal in 
beginsel niet mogelijk gemaakt. '· 
Wachter wijst erop dat afschaffing van het regresrecht bij een aansprake
lijkheidsrecht, dat op andere grondslag dan het schuldbeginsel berust, 
rninder voor de hand ligt, indien het regres !n het nieuwe stelsel in 
tegenstelling tot onder het huidige weinig kosten vergt (15). 

Aan de discussie over de mogelijkheid van een nieuw aansprakelijk
heidsrecht is op vergaderingen en in de literatuur in ons land door meer 
sprekers en auteurs deelgenomen dan de vier die hierboven zijn vermeld. 
En er is over het onderwerp veel meer gezegd en geschreven dan hier 
slechts kan worden aangestipt. Ook is er natuurlijk veel herhaald. Van 
veel belang is dat inmiddels. het Ministerie van Justitie zich met de 
discussie is gaan inlaten. Eind 1973 is een Studiegroep Verkeersaanspra
kelijkheid gevormd, waarin zowel vertegenwoordigers van het depar
tement als van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren 
(NVV A) en voorts een vertegenwo.ordiger van de ANWB zitting hebben. 

(13) Zie BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Kluwer, Deventer, 1965, biz. 
360 e. v. Ook BONGERS, die zich in zijn preadvies voor handhaving van het huidig aansprakelijkheids
recht uitspreekt, bepleit afschaffing van het regresrecht. Zie Handelingen N .rv., 1967, I, biz. 220 
e.v. 
(14) Zie voor het voorstel van de Sociale Verzekeringsraad en de argumentatie daarvan mijn 
weergave inSociaal Maandblad Arbeid, 1964, biz. 419, 420 en voor de m.i. zeer zwak gemoti veerde 
afwijzing van het voorstel door de minister mijn kritische opmerkingen inN.J.B., 1965, biz. 523 e. v. 
Op dat moment was in het ontwerp W.A.O. aileen verhaal op de werkgever van de getroffene in 
beginsel niet mogelijk. De Ziekenfondswet kende zelfs die uitzondering niet. 
(15) Themis, 1975, biz. 264 e.v. 
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Deze commissie heeft in het begin van dit jaar het eerste deei van een 
rapport uitgebracht, dat handeit, over .de mogelijkheid van een ver
keersverzekering en over die van een steisei van risicoaansprakelijkheid 
(16). Dit eerste deei beperkt zich tot de vergoeding van schade door dood 
en Ietsel. Deei 2, dat nag moet verschijnen zai aan de vergoeding van 
zaakschade zijn gewijd. Aan dit rapport mage ik: thans wat meer aandacht 
besteden. Het rapport is bedoeid ais discussiestuk en geeft niet het stand
punt van de Minister of de regering weer. 

2. Voorstellen van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid. Ver
goeding van schade door dood en letsel 

a. ALaEMEEN 

De studiegroep siuit zich in haar beschouwingen aan bij de kritiek, die er 
de afgeiopen jaren steeds meer is uitgeoefend op het schuidbeginsei als 
grondslag voor de schadevergoedingsplicht bij ongevallen, waarbij de 
aandacht dan meestal in het bijzonder is uitgegaan naar verkeersongeval
Ien (biz. 8, 9, 10, 14, 15). Op biz'. 15 schrijft zij: ,Het gemotoriseerde 
verkeer brengt grate risico's met zich mee en de geringste onvoorzichtig
heid kan grate schade ten gevoige'hebben. De gevoigen van een begane 
onvoorzichtigheid staan daarom dikwijis in geen verhouding tot de mate 
van verwijtbaarheid. Het is voorts een bekend feit dat oak voorzichtige 
verkeersdeeinemers regelmatig fouten maken. De vraag van verwijtbaar
heid dient dan oak bij voorkeur niet in de privaatrechteiijke sfeer aan de 
orde te komen, maar ter beoordeling aan de strafrechter te worden over
geiaten". 
Wat de studiegroep, indien het schuldbeginsei niet deugt, wei een voi
doende grondsiag voor een schadevergoedingsregeling bij verkeerson
gevallen door motorrijtuigen acht, zegt zij niet uitdrukkelijk. Duidelijk is 
echter dat zij het beiang van de verkeerssiachtoffers en hun nabestaanden 
bij een zo volledig mogeiijke vergoeding van hun schade hoog aanslaat. 
Het bezwaar dat een aparte regeling ten behoeve van verkeerssiachtoffers 
een beperkte groep van ongevaissiachtoffers in een bevoorrechte positie 
zai piaatsen, acht zij geen argument tegen een verbetering van de regeiing 
ten behoeve van een bepaalde cate'gorie ongevaissiachtoffers, indien die 
verbetering wei en een verbetering ten behoeve van aile slachtoffers niet of 
veei moeilijker is te verwezenlijk{m (biz. 15, 16). 

(16) Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, Deel I, Vergoeding van schade door 
dood en letsel, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1978. 
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De studiegroep wijst er met nadruk op dat de vaststelling van de geleden 
schade in veel gevallen meer problemen oplevert dan het oplossen van de 
aansprakelijkheidsvraag en dat dit punt dan ook: apart aandacht verdient 
(blz. 14). 
De groep is van oordeel dat het bestaande aansprakelijkheidsstelsel in 
Nederland niet bevredigend werkt en dat gestreefd moet worden naar een 
stelsel dat meer tegemoet komt aan de belangen van de slachtoffers en 
tevens een bijdrage Ievert aan een efficientere schadeloosstelling (blz.14). 
Uitgangspunten voor een betere regeling zijn voor haar (blz. 16): 
1. gestreefd moet worden naar een systeem waarbij de belangen van het 

slachtoffer c.q. zijn nabestaanden zoveel mogelijk worden gewaar
borgd; 

2. de afwikkeling van de schade moet zo snel en efficient mogelijk 
kunnen verlopen; 

3. het systeem moet verzekerbaar' zijn. 

Het voorstel van Bloembergen om de aansprakelijkheid voor onvoorzich
tige doodslag en verwonding af te schaffen en de schade van het slach
toffer geheel of gedeeltelijk te Iaten opvangen door sociale verzekering, 
sociale voorzieningen en eigen voorzieningen, wijst de studiegroep af 
(blz. 19, 20). Voor haar blijven twee systemen als mogelijkheid over. Het 
eerste is dat van risico-aansprakelijkheid, waarbij voor de schade, die in 
het verkeer door een motorrijtuig aan personen is toegebracht de houder 
van het motorrijtuig- dat is hij die zeggenschap over het gebruik van het 
motorrijtuig heeft- in beginsel aansprakelijk is. Ingevolge de W.A.M. 
zal de houder zijn aansprakelijkheid moeten verzekeren. Het tweede 
systeem is dat van een verK:eersverzekering, waarbij de houder van het 
motorrijtuig niet aansprakelijk wordt gemaakt voor eventuele personen
schade toegebracht door het motorrijtuig, maar waarbij hij verplicht wordt 
een verzekering te sluiten ten behoeve van potentiele slachtoffers door 
gebruik van het motorrijtuig in het verkeer in Nederland. De verzekeraar 
van het motorrijtuig wordt rechtstreeks aansprakelijk jegens het slach
toffer (blz. 20). 

De studiegroep heeft beide system~n uitgewerkt in een voorontwerp. Een 
wettelijke regeling van de risico-aansprakelijkheid kan te zijner tijd even
tueel een plaats vinden in titel 13 ( wegvervoersrecht) van boek 8 N. B. W. 
Een wettelijke regeling van de verkeersverzekering wil de studiegroep 
onderbrengen in een omgebouwde W.A.M .. 

In beide systemen kunnen het slachtoffer en de in artikel 1406 B.W. 
genoemde nabestaanden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
1406 en 1407 B.W. vergoeding van de door hen geleden schade verkrij
gen. Te zijner tijd zal aanpassing aan het N.B.W. moeten plaats vinden. 
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Met eigen schuld van de benadeelde wordt geen rekening gehouden. 
Indien de schade opzettelijk is veroorzaakt door de benadeelde (of door het 
slachtoffer) verkrijgt de benadeelde echter geen recht op schadevergoe
ding (blz. 22, 23) (17). Beide regelingen kennen met het oog op de 
verzekerbaarheid een maximum voor de totaal uit te keren bedragen per 
ongeval. Ook degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn 
gekomen verkrijgt recht op vergoeding daarvan. Zie voor een en ander de 
artikelen 2lid 5, 4 en 8 leden 1 en 2 ~an het voorontweip risico-aansprake
lijkheid en de artikelen 14, 16 en,23 leden 1 en 2 van het voorontwerp 
verkeersverzekering. · 
Anderen dan de bier genoemden (en hun erfgenamen) hebben geen vor
dering ter zake van het letsel of overlijden van het ongevalsslachtoffer op 
de houder resp. de verzekeraar. , , Ook niet indieri de vordering tot schade
vergoeding van de benadeelde door subrogatie of anderszins op een ander 
zou zijn overgegaan of indien aan een ander een zelfstandig recht van 
verhaal bij de wet zou zijn toegekend". Aldus artikel8 lid 3 resp. artikel 
23lid 3 van de voorontwerpen. Met andere woorden noch de particuliere 
verzekeraar noch de sociale verzekeraar noch de overheid kunnen hier van 
hun eventuele regresrechten 'gebruik maken. Aangezien in beide systemen 
de_vorde.ringentQts~had~ye;rgo~dj!}g gelgtl!a1ise~rd zijn_f1aar een persoo~, 
nl. de houder resp. de verkeersverzekeraar en eventuele aansprakelijkheid 
van andere personen, die in een bepaalde relatie tot het motorrijtuig staan, 
en van andere verkeersdeelnemers wordt uitgesloten, kunnen zij evenmin 
op die andere personen verhaal ne~en. Zie hierna. 
De afschaffing van het regresrecht van al dan niet sociale verzekeraars en 
van de overheid bepleit de studi~groep vooral met een beroep op het 
kostenaspect. Handhaving van het regresrecht zal bij het loslaten van het 
schuldbeginsel wellicht een verdubbeling van het aantal regreszaken ter 
zake van verkeersschaden betekenen en de pretpie voor de w.a.- en/of 
verkeersverzekering, die toch reeds aanzienlijk' zal moeten stijgen, nog 
verder omhoog brengen. Een ander argument is dat bij het wegvallen van 
het regresrecht van de uitkering verlenende instanties bij grote schaden de 
vorderingen van de benadeelden niet ten behoeve van de regresvorderin
gen behoeven te worden ingekort. De studiegroep wijst er echter op dat dit 
bezwaar wellicht zou kunnen worden ondervangen door de vorderingen 
van de benadeelden een voorang toe te kennen hoven die van verzekeraars 
(blz. 28). 

( 17) Waarom in artikel 2 van bet ontwerp risico-aansprakelijkheid wel mede over opzet van bet 
slacbtoffer wordt gesproken en in artikel 15 van bet ontwerp verkeersverzekering niet, is mij niet 
dnidelijk. 

1074 



Voor handhaving van het regresrecht pleit dat dan de kosten veroorzaakt 
door verkeersongevallen, voor zover die in eerste instantie ten laste van al 
dan niet sociale verzekeraars komen, overgeheveld worden naar demo
torrijtuigverzekeraars en aldus na,ar de groep gebruikers van motor
rijtuigen. De studiegroep vreest echter dat dit tot een zodanige lastenver
hoging voor het gemotoriseerde V@rkeer zal leiden, dat daardoor de in
voering van een (door haar wenselijk geacht) nieuw schadevergoedings
systeem in gevaar zou kunnen worden gebracht (blz. 29). 
De studiegroep bepleit een zo volledig mogelijl\~ schadevergoeding voor 
de benadeelden. Een regeling, die met name ten aanzien van de inko
mensderving in aanspraken op vaste uitkeringen voorziet, wijst zij van de 
hand evenals een maximering van de uitkeringen voor inkomensderving. 
Ook de mogelijkheid van vergoeding van ideele schade wil zij handhaven 
(blz. 36 e.v.). 

In verband met de verwikkelingen en vertragingen bij de vaststelling van 
het oorzakelijk verb and tussen de klachten en gebreken van het slachtoffer 
en het ongeval en bij de vaststelling van het invaliditeitspercentage doet de 
studiegroep twee voorstellen. Het eerste houdt in de mogelijkheid te 
onderzoeken dat de rechter op verzoek van een partij in een vroeg stadium 
een onderzoek laat instellen naar de medische toestand van het slachtoffer 
(blz. 41, 42). Het tweede houdt in d,at derechter bevoegd wordt verklaard 
om op verzoek van de benadeelde een voorlopig bedrag vast te stellen dat 
door de verzekeraar bij wijze van VQ.orschot zal moeten worden uitgekeerd 
(blz. 42). In het voorontwerp voor de verkeersverzekering heeft de groep 
daartoe een bepaling opgenomen (art. 27). 

De studiegroep meent dat de introduktie van een nieuw schadevergoe
dingssysteem voor verkeersslachtoffers het noodzakelijk maakt ook de 
aansprakelijkheid bij railvervoer opnieuw in beschouwing te nemen 
(blz. 32). 

Zij wijst voorts op de consequenties van een nieuwe regeling voor de 
positie van de gemoedsbezwaarden, die dan een veel grotere kans lopen 
voor verkeersschaden te worden aangesproken (blz. 32, 33). 

Een commissie van de Nederlandse Vereniging van Automobielassura
deuren (N.V.V.A.) heeft een schatting van de kosten gemaakt, welke 
invoering van het stelsel van risico-aansprakelijkheid of van dat van de 
verkeersverzekering voor personep.schade zou meebrengen. Bij hand
having van het regresrecht zou de totale schadelast, met inbegrip van de 
zaakschade, in de motorrijtuig w .a,.-sector verdubbelen. Bij afschaffing 
van het regres zou de schadestijging beperkt blijven tot 15 %. Zou men de 
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vergoeding aan bestuurders bij ongevallen waarbij slechts een motor
rijtuig is betrokken elimineren dan zou de stijgil;tg in het laatste geval
als ik het rapport goed begrijp - 5 % bedragen (blz. 44 en blz. 99 e. v.). 

De groep heeft geen voorkeur yoor een van beide systemen. De invoering 
van risico-aansprakelijkheid is wetstechnisch wat eenvoudiger (blz. 21) 
en geeft geen problemen met het oog op de internationale aspecten van de 
zaak. Bij de invoering van ~en verkeersverzekering rijzen wat dat laatste 
betreft enige complicaties, maar kennelijk acht de studiegroep die niet 
onoverkomelijk (blz. 33 e.v.). Aantrekkelijk acht de groep bij de ver
keersverzekering dat deze minder conflictueus is, omdat de inzittende van 
een motorrijtuig bij zijn eigen verzekeraar terecht kan. De houder van het 
motorrijtuig behoeft hier ook niet (verplicht te worden) een aparte onge
vallenverzekering ten behoeve van, zichzelf te sluiten. 
Thans nog enkele opmerkingen over de beide door de studiegroep opge
stelde voorontwerperi. 

b. SYSTEEM VAN RISICO-AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel2 lid 1 van het voorontwerp risico-aansprakelijkheid bepaalt: , ,De 
houder van een motorrijtuig is aansprakelijk voor ae schade geleden door 
dood of letsel van enige persoon veroorzaakt door een door dat motor
rijtuig in het verkeer teweeggebracht ongeval''. Wie houder is bepaalt 
artikel 1. Doorgaans zal dat de kentekenhouder of de eigenaar zijn. Om 
causaliteitsproblemen te voorkomen bepaalt artikel21id 2 dat in geval van 
botsing van een motorrijtuig met enig ander voorwerp of persoon het 
ongeval in elk geval wordt aangemerkt als door het motorrijtuig te zijn 
teweeggebracht. In andere gevallen, waarin een ongeval ontstaat waarbij 
een motorrijtuig is betrokken, zal de vraag of causaal verband aanwezig is, 
op de normale wijze moeten worden beantwoord. Dat geldt ook voor de 
vraag of en in hoeverre de schade, door dood of letsel geleden, veroor
zaakt is door het ongeval. 
Zijn er houders van verschillende motorrijtuigen tegenover een bena
deelde aansprakelijk, dan is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Was de benadeelde inzittende bij een van de houders, dan is deze houder 
echter niet tegenover hem aansprakelijk. Er is sprake van zg. kruiselingse 
aansprakelijkheid. Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen is de houder 
van het ene motorrijtuig aansprakelijk tegenover de bestuurder en inzit
tenden van het andere motorrijtuig en omgekeerd (art. 3 lid 1). Tussen 
houders, die voor dezelfde schade aansprakelijk zijn, bestaat een onder
ling regresrecht voor gelijke delen, dat evenwel niet ten koste van de 
vorderingen van· de benadeelden kan worden uitgeoefend (art. 3 lid 2). 
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De aansprakelijkheid van· de houder voor personenschade bij een 
verkeersongeval ontheft anderen die als eigenaar, bezitter, houder, be
stuurder of passagier van een bij het ongeval betrokl<:en motorrijtuig 
eventueel aansprakelijk zijn, van hun aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt 
ten aanzien van de eventuele aansprakelijkheid van andere weggebruikers 
en van hen, die als ouders ofwerkgever aansprakelijkkunnen zijn (art. 7). 
De eventuele aansprakelijkheid van de fabrikant, de garagist of de weg
beheerder vervalt dus niet. De houder kan, indien zij aansprakelijk zijn, op 
hen verhaal nemen (art. 6). De 'aansprakelijkheid uit hoofde van een 
overeenkomst van personenvervoer vervalt krachtens uitdrukkelijke 
wetsbepaling evenmin (art. 7 lid 3). 
De vordering tegen de houder verjaart in beginsel door verloop van drie 
jaar (art. 5). 
Consequentie van de regeling is dat de houder van een motorrijtuig, die 
zelf slachtoffer is, geen verhaal heeft wanneer bij. het ongeval geen ander 
motorrijtuig is betrokken. De studiegroep stelt voor om deze leemte op te 
vullen door de li.ouder te verplichten een verzekering af te sluiten die 
daarin voorziet (blz. 21). ' 

C. SYSTEEM VAN VERKEERSVERZEKERING 

Het voorstel tot een verkeersverzekering is uitgewerkt in een vooront
werp, dat enerzijds de verkeersverztkering regelt en anderzijds de w.a.
verzekering voor motorrijtuigen, voor zover voor deze verzekering naast 
de verkeersverzekering nog plaats is. Dat laatste is in tweeerlei opzicht het 
geval. In de eerste plaats voorziet de verkeersverzekering alleen in ver
goeding van schade ten gevolge van dood of letsei. Voor zaakschade, die 
met een motorrijtuig aan een ander wordt toegebracht, blijft de verplicht 
voorgeschreven w.a.-verzekering derhalve van belang. In de tweede 
plaats beheerst de verkeersverzekering niet alle gevallen, waarin met een 
motorrijtuig letselschade of overlijdensschade wordt toegebracht en 
waarvoor thans een w.a.-dekking is voorgeschreven. Wanneer de aan
sprakelijkheid beoordeeld moet worden naar de wet van een ander land 
dan Nederland, moet de uit die wet voortvloeiende aansprakelijkheid 
worden gedekt (artt. 17, 21 en 22). 
Het ontwerp legt in beginsel op de houder van het motorrijtuig en op 
degene aan wie het kenteken is opgegeven de verplichting om een verze
kering overeenkomstig de wet te sluiten. De verzekeringsplicht is ge
schorst, zolang een door een ander gesloten verzekering met betrekking 
tot het motorrijtuig van kracht is (artt. 3, 4 en 5). 

\. 

De regeling van onderwerpen als de verzekeringsplicht, het einde van de 
verzekering, de minimaal te verzekeren sommen, het Waarborgfonds 
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stemt in hoofdzaak overeen met die van de W.A.M. Daarbij is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de 
W.A.M. in wetsontwerp, Tweede Kamerstukken, nr. 14281. 
De met betrekking tot het motorrijtuig afgesloten verzekering ,moet 
voorzien in de vergoeding van schade die veroorzaakt is door de dood of 
het letsel door het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer in Nederland 
overkomen, indien op de aarysprakelijkheid voor deze schade de Neder
landse wet van toepassing is''. Aldus artikel 15 lid 1. Bij het be grip 
aansprakelijkheid zal men hier in de eerste plaats moeten denken aan de in 
het antwerp geregelde aansprakelijkheid van de verzekeraar. Veelal zul
len er geen anderen voor de geleden personenschade aansprakelijk zijn. 
Ingevolge artikel 26 vervallen ook hier namelijk de eventuele aansprake
lijkheid van de eigenaar, bezitter, ho~der, bestuurder of passagier van een 
bij het ongeval betrokken motorrijtuig, de eventuele a.ansprakelijkheid 
van andere weggebruikers en die v,an hen, die als ouders of werkgever 
aansprakelijk kunnen zijn. Degene onder hen die de dood of het letsel 
opzettelijk heeft veroorzaakt, blijft echter aansprakelijk (18). 

De leden 2 en 3 van artikel15 noemen de gevalle.n waarvoor de verzeke
ring geen dekking behoeft te verlenen. Vermeld zij het geval van schade 
geleden door de dood of het letsel van personen die zich bevindenin of op 
een ander motorrijtuig dat in het verkeer in Nederland wordt gebruikt. 
Deze personen zullen zich moeten wenden tot de verzekeraar van dat 
motorrijtuig (art. 24). Dit in tegenstelling tot het systeem van de risico
aansprakelijkheid, waar de ,zg. kruiselingse aansprakelijkheid bij een 
ongeval, waarbij meerdere motorrijtuigen zijn betrokken, ertoe leidt dat 
men juist niet bij de verzekeraar van het motorrijtuig, waarin men zich 
bevond, kan aankloppen. 
Zijn meerdere motorrijtuigen betrokken bij een voorval, waarbij personen 
worden gedood of gewond, die zich buiten die motorrijtuigen bevinden, 
dan zijn de verzekeraars van alle bet,rokken motorrijtuigen tot vergoeding 
van de daaruit voortvloeiende schade gehouden en wel ieder voor het 
gehele bedrag, waarop de benadeelt\en aanspraak kunnen maken ( artt. 24 
en 25). Onderling moeten zij voor gelijke delen in de schadevergoeding 
bijdragen (art. 35). 
De verjaringstermijn van de vordering tegen de ,verzekeraar bedraagt in 
beginsel drie jaar. De regeling is vergeleken met die in deW .A.M. op een 
enkel punt gewijzigd (art. 31). 

( 18) In de regeling van de risico-aansprakelijkheid is dat laatste naar ik aanneem per abuis niet in 
artikel 7 bepaald. ' 
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De verzekeraar is bevoegd zich tegenover de benadeelde, die verzeke
ringnemeris, op uitsluiting enz. te beroepen (art. 32lid2). Heefthij aan de 
benadeelde de schade moeten vergoeden, terwijl de verzekering geen 
dekking tegen die schade bo0d, dan heeft hij op de verzekeringnemer een 
recht van verhaal (art. 34 lid 1). Indien de fabrikant van bet betrokken 
motorrijtuig, de garagist of de wegbeheerder geheel of gedeeltelijk aan
sprakelijk is voor bet ongeval, kan de verzekeraar de schadevergoeding 
die hij heeft moeten uitkeren, geheel of ten dele op deze aansprakelijke 
persoon verhalen (art. 34 lid 2) (19). 

3. Enkele kanttekeningen bij de voorstellen 

Tot besluit volgen bier nog enkele kanttekeningen en vragen mijnerzijds 
bij de voorstellen van de commissie. 
Een opvallend verschil tussen de voorstellen van cle studiegroep en die van 
Bloembergen, Van W assenaer en Wachter ten aanzien van de vergoeding 
van inkomensschade is dat de studiegroep niet van een maximering van 
deze schade wil weten. Dit betekent, dat de w.a.-verzekering of ver
keersverzekering niet aileen in absolute zin, maar ook in relatieve zin aan 
slachtoffers met een hoog inkomen een veel hogere vergoeding voor 
inkomensschade zal moeten uitkeren dan aan slachtoffers met een laag 
inkomen. Krachtens de Ziektewet en de Wet op de arbeidsonge
schiktheidsverzekering (W.A.O.) wordt de inkomensschade van werk
nemers immers tot een bepaalde grens voor een belangrijk gedeelte ver
goed. Voor zover bet inkomen meer bedraagt vindt geen vergoeding 
krachtens deze wetten plaats. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(A.A. W.) voorziet na een jaar arbeidsongeschiktheid.in minimum uitke
ringen. 
Een regeling zonder maximering'·kan bezwaren oproepen, indien een 
ongeval meerdere slachtoffers eist en bet totaal aan te vergoeden schaden 
bet maximum verzekerd bedrag overschrijdt. In dat geval worden de 
vorderingen van de benadeelden tegen de verzekoeraar naar evenredigheid 
teruggebracht tot de verzekerde som. Dat kan tot onbevredigende resul
taten lei den. Men denke maar aan de kleine zelfstandige, die zich tussen 
de slachtoffers bevindt en die tijdens bet eerste jaar van zijn arbeidsonge
schiktheid zelfs niet in aanmerking komt voor een minimum uitkering 
krachtens de sociale verzekering. 

(19) De formulering van artikel34lid 2 is m.L voor verbetering vatbaar. N .m.m. maakt de bepaling, 
zoals zij !hans luidt, verhaal op degene die de dood of bet letsel opzettelijk heeft veroorzaakt en 
daarvoor aansprakelijk blijft, niet mogelijk. 
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In het algemeen, dus ook 'bij maximering, rijst trouwens .de vraag of 
vorderingen ter zake van inkomensderving niet tot een bepaald bedrag, 
verminderd met de eventuele uitkering sociale verzekering en/of het 
doorbetaald loon, voorrang krachtens de wet moeten verkrijgen boven de 
vorderingen voor verdere inkomensschade en andere schade. Een vraag, 
die ik bevestigend zou willen beantwoorden. 
Aan de vraag of er aanleiding is de vergoeding voorinkomensschade te 
maximeren zit nog een andere kant. Wanneer inkomensschade ook bij 
eigen schuld en ongeacht de mate- van eigen schuld van het slachtoffer 
vergoed wordt, is het niet vanzelfsprekend, dat de potentiele slachtoffers 
in het geheel niet of niet mede in verhouding tot de omvang van het risico, 
dat zij vormen, aan de kosten van de verzekering bijdragen (20). Dit klemt 
te meer naarmate die omvang van dat risico ten gevolge van hun 
inkomenspositie grater wordt. Deze consequentie van de voorgestelde 
stelsels kan men beperken door maximering van de vergoeding voor 
inkomensschade. Degenen met inkomens boven een bepaalde grens zul
len dan zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor het al dan niet 
treffen van voorzieningen voor de meerdere schade, die zij kunnen lijden. 

In het stelsel van risico-aansprakelijkheid moet de houder van het motor
rijtuig het risico dat hij zelf loopt bij ongevallen, waarbij geen ander 
motorrijtuig is betrokken, zelf dragen of verzekeren. In geval van verze
kering zal de premie daarvoor zijn afgestemd op het risico, dat hij aan de 
verzekeringsmaatschappij overdraagt. Bij de verkeersverzekering zal de 
verzekeringsmaatschappij, zeker in theorie, de hoogte van de prernie 
mede kunnen afstemmen op het risico dat de houder zelf vormt. Dat risico 
zal vooral worden bepaald door de-vraag onder welke sociale verzekerin
gen hij valt en door de hoogte -van zijn inkomen. Praktisch zal dat 
waarschijnlijk op bezwaren stuiten en de vraag rijst dan ook of niet moet 
worden voorgeschreven, dat de houder ten behoeve van zichzelf bepaalde 
vaste uitkeringen moet verzekeren (21). Zou dat niet gebeuren en zouden 
de verzekeraars het risico dat houders opleveren gezamenlijk dragen, dan 
zouden de kosten daarvan via de prernieheffing gelijkelijk op alle houders 
worden afgewenteld. Dat lijkt mij met name ten aanzien van het extra 
risico, dat de houders met hogere inkomens vormen, onjuist. Het rapport 
spreekt niet over deze problematiek. 

(20) Th.H. Purro heeft bepleit om iedere categorie deelnemers aan het verkeer, dus ook de 
voetgangers en de fietsers, te laten betalen voor de door hun categorie veroorzaakte schade (in de 
meest ruime zin), waarbij binnen de categorie weer differentiatie van heffingen en premies mogelijk 
zou zijn. Zie Verkeersschade, aansprakelijkheid en verzekering, K1uwer, De venter, 1972, biz. 9 e. v. 
(21) Vgl. VANWASSENAER, blz. 16. 

1080 



Een volgende kanttekening is deze. Het rapport acht het wei wenselijk de 
werkelijk geleden inkomensschade te laten vergoeden, maar laat zich niet 
uit over de vorm waarin dit moet geschieden. Wanneer de wetgever zich 
het lot van de verkeersslachtoffers zo in het bijzonder gaat aantrekken als 
wordt voorgesteld, rijst de vraag of de wetgever zich dan ook niet moet 
bemoeien met de vraag hoe inkomensschade het best kan worden vergoed. 
Moet dit bijvoorbeeld niet zoveel mogelijk geschieden via (beperkte), 
welvaartsvaste of waardevaste penodieke uitkeringen? Het is een vraag 
waaraan Wachter en Van W assenaer terecht aandacht hebben be
steed (22). 

Ten slotte de voorgestelde afschaffing van het regresrecht. Zij betekent dat 
een belangrijk gedeelte van de verkeersschade ten laste van de sociale 
verzekering en derhalve ten laste van de premiebetalers daaraan komt. 
Daar staat tegenover dat de verzekerden krachtens de sociale verzeke
ringswetten indien zij verkeersslachtoffer mochten worden, kunnen pro
fiteren van de verruimde dekking in de privaatrechtelijke sfeer. De con
sequentie is overigens wei dat de middelen, die voor de verkeersverzeke
ring of aansprakelijkheidsverzekering moeten worden opgebracht vooral 
ten goede zullen komen aan hen, die niet of slechts in beperkte mate van de 
sociale verzekering kunnen genieten. Daartoe behoren in het bijzonder de 
zelfstandigen (23). Dat resultaat lijkt mij echter goed te verdedigen. 
Indien het regresrecht van de sociale verzekeraars en van de overheid 
(V.O.A.) in het geval van personenschade bij verkeersongevallen moet 
worden afgeschaft, gaat het echter niet aan dat regresrecht voor andere 
gevallen nog wei te handhaven. Dat zou een ongelijke behandeling van 
ongevalsveroorzakers betekenen, waarvoor m.i. geen goede gronden 
aanwezig zijn. · 

(22) WACHTER, Themis, 1975, biz. 254 e.v.; VANWASSENAER, biz. 16, 17. 
L. MoK wijst er in Verzekerings-Archief, 1970, biz. 62 op dat schadeverzekeraars gewend zijn 
schaden toe te rekenen aan het jaar waarin zij zijn gevallen en er bij hen een zekere tegenzin bestaat om 
tienta11enjaren later nog uitkeringen te doen. Artikel8 van de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf 
verplicht hen voorts om tot zekerheid voor de nakoming van het doen van een periodieke uitkering een 
depot tot tenminste het bedrag van de contante waarde van de periodieke uitkering bij een bankinstel-
ling aan te houden. , 
Indien de belangen van de slachtoffers voorop staan, mag echter de voorkeur van de verzekeraars voor 
een bepaalde vorm van schadevergoeding geen rol spelen. . 
(23) Uit het onderzoek van BLOEMBERGEN en WERSCH blijkt dat het voornamelijk zelfstandigen zijn, 
die inkomensschade van betekenis lijden. Zie Verkeersslachtoffers en hun schade, 6.6. en 6.7.; zie 
ook 15.10, biz. 201. De A.A.W. was toen nog niet van kracht, maar deze voorziet in een minimum 
uitkering die eerst na een jaar arbeidsongeschiktheid ingaat. 
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